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Anexa nr. 2 la HCL nr. 218/11.12.2019 

 

 

 

   Imobile radiate din inventarul domeniului privat aprobat prin HCL nr. 94/11.10.2016  

1) Imobil teren intravilan în suprafața de 215 mp, din oraș Techirghiol, dr. Ioan Tataran, nr.7, 

nr. Cadastral 108257, Carte funciară nr.108257/UAT Techirghiol, văndut către Munteanu 

George-Aurelian și Munteanu Steluța, în baza Contract de vănzare -cumparare , încheiere 

de autentificare nr.974/01.11.2019, poz. 210 din HCL 94/2016. 

2) Imobil teren intravilan în suprafața de 259 mp, din oraș Techirghiol, str. Oituz,nr.4 , nr. 

Cadastral 108197, Carte funciară nr.108197/UAT Techirghiol, văndut cătreAbit -Osman 

Maria, în baza Contract de vănzare -cumparare, încheiere de autentificare 

nr.973/01.11.2019, poz. 141 din HCL 94/2016. 

3) Imobil teren intravilan în suprafața de 263 mp, din oraș Techirghiol, strada Fragilor, nr.20, 

nr. Cadastral 109386, Carte funciară nr.109386 /UAT Techirghiol, văndut către Săileanu 

Maricica și Săileanu Ion, în baza Contract de vănzare -cumpărare , încheiere de 

autentificare nr.934/23.10.2019, poz.36 din HCL 94/2016. 

4) Imobil teren intravilan în suprafața de 263 mp, din oraș Techirghiol, strada Fragilor, nr.20, 

nr. Cadastral 109386, Carte funciară nr.109386 /UAT Techirghiol, văndut către Săileanu 

Maricica și Săileanu Ion, în baza Contract de vănzare -cumpărare , încheiere de 

autentificare nr.934/23.10.2019, poz.36 din HCL 94/2016. 

5) Imobil  apartament în suprafața utilă de 49,33 mp, din oraș Techirghiol, strada Victoriei, 

nr.7, etaj, apartament nr.4 nr. Cadastral 108441-C1-U2 , Carte funciară nr.108441-C1-U2 

/UAT Techirghiol, văndut către Iordache Marcel-Ioan, în baza Contract de vănzare -

cumpărare , încheiere de autentificare nr.291/17.12.2019, poz.164 din HCL 94/2016. 

6) Imobil  apartament în suprafața utilă de 34,08 mp, din oraș Techirghiol, strada Victoriei, 

nr.7, etaj, apartament nr.6 nr. Cadastral 108441-C1-U4 , Carte funciară nr.108441-C1-U4 

/UAT Techirghiol, văndut către Postolache Ion și Postolache Condela, în baza Contract de 

vănzare -cumpărare , încheiere de autentificare nr.290/17.12.2019, poz.164 din HCL 

94/2016. 

7) Imobil  apartament în suprafața utilă de 37,67 mp, din oraș Techirghiol, strada Victoriei, 

nr.7B,   nr. Cadastral 108432 , Carte funciară nr.108432/UAT Techirghiol, văndut către 

Spânu Gheorghită și Spânu Nicoleta, în baza Contract de vănzare -cumpărare , încheiere 

de autentificare nr.296/18.12.2019, poz.165 din HCL 94/2016. 

8) Imobil  apartament în suprafața utilă de 37,67 mp, din oraș Techirghiol, strada Victoriei, 

nr.7B,   nr. Cadastral 108432 , Carte funciară nr.108432/UAT Techirghiol, văndut către 

Spânu Gheorghită și Spânu Nicoleta, în baza Contract de vănzare -cumpărare , încheiere 

de autentificare nr.296/18.12.2019, poz.165 din HCL 94/2016. 
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