ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 96
din 28.03.2019
privind vânzarea unui teren, în suprafață de 18,04 mp, intravilan, proprietate privată
a municipiului Galați, situat pe str. Nae Leonard, nr. 21, bl. R1, parter
Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 106/14.03.2019
Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
28.03.2019;
Având în vedere expunerea de motive nr. 15310/13.03.2019, a iniţiatorului –
Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 15312/13.03.2019, al
Direcţiei Patrimoniu, al Direcției Financiar Contabilitate și al Serviciului Juridic și
Legalitate;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului;
Văzând solicitarea înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați
sub nr. 29011/22.03.2018;
Având în vedere contractul de închiriere nr. 28871/20.02.2018;
Văzând Raportul de evaluare privind terenul situat în Galați, Strada Nae
Leonard, nr. 21;
Având în vedere dispoziţiile Cap. I, I. 2, pct. 6 din Anexa la H.C.L.
nr. 207/29.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de vânzarea unor categorii de
terenuri proprietatea privată a municipiului Galați, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” şi
art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă raportul de evaluare privind vânzarea terenului, în
suprafață de 18,04 mp, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe
str. Nae Leonard, nr. 21, bl. R1, parter.
Art. 2 – Se aprobă vânzarea terenului prevăzut la art. 1 către Susanu Costică.
Art. 3 - Se aprobă prețul de vânzare de 167 euro /mp, fără TVA, la cursul oficial
comunicat de BNR, la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 4 – Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzarecumpărare vor fi suportate de către cumpărărtor.
Art. 5 - După încheierea contractului de vânzare-cumpărare, contractul de
închiriere nr. 28871/20.02.2018 își încetează valabilitatea.
Art. 6 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.
Art. 7 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,
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