ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 13 din 31.01.2018
privind aprobarea vânzării directe catre dl. Cocuz Vicentiu Sorin a imobilului (teren
intravilan ) în suprafată de 2.990 mp (număr cadastral 104360), situat în
cadrul ,,Complexului industrial”, satul Siminoc, strada Murfatlar, nr. 2, orasul
Murfatlar, jud. Constanta
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 31.01.2018;
Vazand:
- Solicitarea : - Dlui Cocuz Vicentiu Sorin inregistrata sub nr.
6855/20.10.2016 , respectiv 548/29.01.2018 la Primaria orasului Murfatlar ;
- Rapoartele de evaluare intocmite de catre evaluator autorizat Sebesan
Corneliu Andrei - membru ANEVAR;
- Proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin
Saghiu ;
- Raportul tehnic de specialitate al dnei Ciubuc Iuliana;
- Avizul comisiei nr. 1;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In temeiul prevederilor art.36, al.2, lit.c,alin. 5, lit. b, art. 123 alin. 3,
art.45, art. 115 al.1, lit.b din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile la zi, Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Aprobarea vânzării directe catre dl. Cocuz Vicentiu Sorin a
urmatorului imobil (teren intravilan) , dupa cum urmeaza :
a) IMOBILUL situat în satul Siminoc, strada Murfatlar, nr. 2, oraşul Murfatlar, jud.
Constanţa, în cadrul ,,Complexului industrial”, LOT 6 compus din teren intravilan, în
suprafaţă de 2.990,00 mp, având numărul cadastral 104360, cu pretul de vanzare de
16.150 euro , echivalent 72.000 lei , stabilit conform raportului de evaluare aprobat
prin HCL nr. 91/30.09.2016,cu următoarele vecinătăţi:
 La nord – oraşul Murfatlar, LOT 4 (număr cadastral 104358) între punctele 75
şi 76, pe o lungime de 32,60 m.l;
 La sud – oraşul Murfatlar, LOT 5 – alee de acces (număr cadastral 104359),
între punctele 74 – 77, pe o lungime de 32,66 m.l.;
 La est – oraşul Murfatlar, LOT 4 (număr cadastral 104358), între punctele 76
şi 77, pe o lungime de 91,69 m.l;
 La vest – oraşul Murfatlar, LOT 4 (număr cadastral 104358), între punctele 75
şi 74, pe o lungime de 91,55 m.l;

Art. 2 - Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art. 3 - Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu ...........14........ voturi
pentru, …3….….. abtineri, …….…. voturi impotriva.
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