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                       HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit in vederea vânzării directe a 

terenului din str. I. Creanga nr.15B, oraș Techirghiol către Constantin Ioan Tomulescu 

 

Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in ședința ordinara din 30.07.2020, 

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

– Soceanu Iulian, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2, 

 Având în vedere : 

- raportul de specialitate nr.12182/23.07.2020 al Serviciului de Urbanism,  

- cererea nr.11871/20.07.2020 a numitului Constantin Ioan Tomulescu ; 

- HCL. nr.100/20.4.2010 privind atribuirea unor terenuri in folosinta gratuita conform Legii 

nr.15/2003; 

- extras CF.106011/Techirghiol; 

- autorizatie de construire nr.025/06.04.2012; proces verbal de receptive la terminarea lucrarilor 

nr.12096/23.09.2016;  

- prevederile OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art. 363; 

- prevederile Legii nr.15/2003; 

- Legea nr.50/1991, rep. si modificata privind autorizarea executarii constructiilor si unele 

masuri pentru realizarea locuintelor; 

- HCL. nr.150/13.08.2019 privind aprobarea Regulamentului cadru de vanzare a bunurilor 

imobile din domeniul privat al orasului Techirghiol aflate in administrarea Consilului Local al 

orasului Techirghiol; 

      Văzând prevederile art.129, alin.1,7, lit. i şi m din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 În temeiul prevederilor art.139, alin.3, lit.g din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ,   

HOTĂRĂŞTE: 

 

            Art.1- Se aproba studiul de oportunitate in vederea vanzarii directe a terenului in 

suprafata de 400 mp, situat in str. I. Creanga nr.15B, oras Techirghiol catre Constantin Ioan 

Tomulescu, conform anexei nr.1 la prezentul. 

 Art. 2 - Imobilul mentionat la art.1 apartine domeniului privat al orasului Techirghiol, 

fiind inscris in CF. 106011,  cu destinatia de curti constructii. 

 Art.3 – Raportul de evaluare pentru determinarea pretului de vanzare, se intocmeste de 

evaluatorul autorizat si agreat de Consiliul Local Techirghiol, in conditiile legii, iar 

contravaloarea acestuia va fi achitata de cumparatorul terenului, respectiv Constantin Ioan 

Tomulescu. 

Art.4- Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica 

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

  

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

Techirghiol, astăzi – 30.07.2020. 

Nr. 112. 
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                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 
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