ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ MURFATLAR
Nr. 50079/16.07.2021

Catre,
Biroul urbanism, amenajarea teritoriului, investiţii,
Cadastru, tehnic imobiliar; Termen: 16.07.2021
Comisia nr. 1, 4; Termen: 16.07.2021

PROIECT DE HOTARARE
Privind “ Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de circulatie a
unui numar de 4 loturi teren intravilan- aparţinând domeniului privat al oraşului Murfatlar, situat
în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în suprafaţă de 8584mp,
lot 4/2 în suprafaţă de 10000mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în suprafaţă de 7768mp de
către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii acestora”

Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinta ordinară azi , 27.07.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotărare si referatul de aprobare prezentate de Primarul oraşului Murfatlar,
Gheorghe Cojocaru;
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Financiar contabil şi Compartiment
cadastru, tehnic si imobiliar;
- Avizul comisiei nr. 1 si 4;
- Avizul de legalitate al secretarului oraşului Murfatlar;
In temeiul prevederilor, art. 129, alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. b), art. 139 alin 3 lit. g), 196
alin 1 lit a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Aprobarea intocmirii unui raport de evaluare pentru stabilirea valorii de
circulaţie a unui numar de 4 loturi teren intravilan - aparţinând domeniului privat al oraşului
Murfatlar, situat în intravilanul satului Siminoc, Oraş Murfatlar, str. Murfatlar nr.2, lot 4/1 în
suprafaţă de 8584 mp, lot 4/2 în suprafaţă de 10000 mp, lot 4/3 în suprafaţă de 3141mp, lot 4/4 în
suprafaţă de 7768 mp de către un evaluator atestat în vederea vânzării/concesionării/închirierii
acestora.
Art. 2 - Secretarul general al orasului va comunica prezenta Instituţiei PrefectuluiJudeţul Constanţa, primarului oraşului Murfatlar, precum şi tuturor factorilor interesaţi.
Prezenta a fost adoptată cu ……..…..voturi pentru, …….... abtineri, ..........
voturi impotrivă.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FLORIN VINTILĂ

