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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de oportunitate intocmit in vederea vanzarii prin licitatie 

 publica a unui teren,  apartinand domeniului privat al orasului Techirghiol 

 

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in sedinta 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. 2, 

 Având în vedere : 

- Raportul de specialitate nr.12344/27.07.2020 al Serviciului de Urbanism, Patrimoniu  

Tehnic-Investitii, 

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

− CF. 105450; 

− 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, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 In temeiul prevederilor art.139 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

      Art.1- Se aproba studiul de oportunitate intocmit in vederea  vanzarii prin licitatie  

publica a terenului in surafata de 1165 mp. situat in oras Techirghiol, zona Nenciu Stoian, Ps 273/5/4, 

pateu I, lot 3, apartinand domeniului privat al orasului Techirghiol,  conform anexei nr.1 - parte 

integranta la prezenta. 

       Art.2 – Raportul de evaluare pentru determinarea pretului de vanzare, se intocmeste de 

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

       Art.3- Secretarul 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. 
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