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PROIECT DE HOTARARE 

privind aprobare acord Consiliul Local Techirghiol - Oras Techirghiol pentru incheierea unui 

contract de donatie a imobilului – teren 125 mp. in indiviza din str. 9 Mai nr.36, lot 1, intre Sarbu 

Constantin si Sarbu Maria 

 

 
 Primarul orasului Techirghiol, Soceanu Iulian-Constantin 

- cererea nr.12940/05.08.2020 – a numitului Sarbu Constantin ; 

- HCL. nr.12/17.01.2020, privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de  

125 mp. in indiviza situat in str. 9 Mai nr.36, lot 1, oras Techirghiol catre Sarbu Constantin; 

- Contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr.458/07.07.2020; 

 

 Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

 In temeiul prevederilor art.136 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Adimistrativ, propun catre 

Consiliul Local Techirghiol, urmatorul 

 

 

PROIECT DE HOTARARE 

 

 

Art.1 – (1)Consiliul Local Techirghiol, in calitate de  autoritate administrativă autonomă 

deliberativă a Orasului Techirghiol, isi da acordul pentru incheierea unui contract de donatie a 

imobilului – teren 125 mp. - in indiviza din str. 9 Mai nr.36, lot 1, intre Sarbu Constantin si Sarbu 

Maria.  

(2)D-na Sarbu Maria are obligatia sa garanteze plata pretului, asa cum este specificat in 

contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.458/07.07.2020 si pentru care Orasul 

Techirghiol beneficiaza in continuare de o IPOTECA LEGALA, asupra imobilului ce face obiectul 

prezentului proiect de hotarare, pana la prezentarea documentului justificativ din care sa rezulte 

incasarea integrala de catre Orasul Techirghiol a sumei datorate.  

Art.2- Secretarul general al UAT Techirghiol  va face publică hotărârea prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

  

 

 

         INITIATOR 

           PRIMAR, 

           Soceanu Iulian-Constantin 

 

 Secretar general, 

      Jr. Parosanu Niculina 
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Serviciul de Urbanism, Patrimoniu, Tehnic - Investitii  

Nr. 13681/17.08.2020 

 

Raport de specialitate privind aprobare acord Consiliul Local Techirghiol - Oras Techirghiol 

pentru incheierea unui contract de donatie a imobilului – teren 125 mp. in indiviza din str. 9 Mai 

nr.36, lot 1, intre Sarbu Constantin si Sarbu Maria 

 

 

 

Având în vedere : 

- cererea nr.12940/05.08.2020 – a numitului Sarbu Constantin; 

- HCL. nr.12/17.01.2020, privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de  

125 mp. in indiviza situat in str. 9 Mai nr.36, lot 1, oras Techirghiol catre Sarbu Constantin; 

- Contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr.458/07.07.2020; 

- Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ 

 

Se propun urmatoarele: 

 

- Consiliul Local Techirghiol, in calitate de  autoritate administrativă autonomă deliberativă a 

Orasului Techirghiol, isi da acordul pentru incheierea unui contract de donatie a imobilului – teren 

125 mp. - in indiviza din str. 9 Mai nr.36, lot 1, intre Sarbu Constantin si Sarbu Maria. 

-D-na Sarbu Maria are obligatia sa garanteze plata pretului, asa cum este specificat in contractul de 

vanzare-cumparare autentificat sub nr.458/07.07.2020 si pentru care Orasul Techirghiol beneficiaza 

in continuare de o IPOTECA LEGALA, asupra imobilului ce face obiectul prezentului proiect de 

hotarare, pana la prezentarea documentului justificativ din care sa rezulte incasarea integrala de 

catre Orasul Techirghiol a sumei datorate.  

 

 

    

                     Arh. Sef,                                                          Intocmit, 

                 Ing. MARIUS JIFCU                                        Insp. Dumitrache Camelia 
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