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ROMANIA E
JUDETUL CONSTANJA
COMUNA OSTROV

CONSILIUL LOCAL
hotArAre

Privind vanzarea In condifiile legii a unui tereii proprietate privata a comunei Ostrov, In
suprafafa de 506 mp. situ at in comuna Ostrov

Consiliul local Ostrov, judetul Constanta, Tntrunit in ?edin{a ordinary legal constituita, la data
07.02.2012

Avand tn vedere :
- raportul compartimentului urbanism
- hot&r§rea nr. 7/07.02,2012 a consiliului local, privind aprobarea trecerii in proprietatea

privata a comunei Ostrov, a unui teren situat in localitatea Ostrov;
- cererea inregistrata sub nr.3996/l6.12.20U a doamnei Taraoi Petra prin care solicita

cumpararea terenului aferent constructiei, proprietatea sa ;
- avizul comisiei de specialitate pentru administratia publics locaiajuridica i de disciplina,

muncft §1 protectie social , protec$ie copii;
- avizul comisiei de specialitate pentru activitati economico-fmanciare ,amenajarea

teritoriului 51 urbanism , agriculture, administrarea domeniului public 51 privat at orajului;
- avizul de legalttate al secretamiui comunei;
Tm£nd cont de prevederile art,4 51 art, 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

publics §i regimul juridic al acesteia;
In baza prevederilor art. 36 alm.(2) lit "c" , alin.(5) lit."bH .art, 123 alin.(l) $i alin.(3), art, 115

alin.(l) lifb" din Legea nr. 215/2001 privind administratia public locals , republicata, cu
modificarile 51 complet rile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art,45 alin,(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia public
locaia, repubiicata, cu modificarile $i completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.l. Se aprobS vanzarea terenului in suprafata totala de 506 mp. conform Planului de
situatie anexat, proprietate privata a comunei Ostrov, doamnei Taraoi Petra,

Art.2. Pretul de vSnzare este de 5,70 lei /mp,
Art.3, (1) Se imputemicejte primarul comunei Ostrov, domnul Dragomir Niculae , sa

semneze in numele Consiliului Local al comunei Ostrov, contractul de vanzare-cumparare .
(2) fnscrierea terenului In Cartea Funciara se face prin grija cumparatorului -
Art.4 Secretarul comunei, va comunica prezenta hotarare primarului, biroului contabilitate 5!

compartimentului urbanism pentru aducerea la indeplinire, Prefectului Jude ului Constanta in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate, $i o va face publica prin afi are la sediul consiliului
local.

Prezenta hotanire a fost adoptata cu un numSr de 13 voturi "pentru'1 din cei 13 consilieri
prezenti la jedin a din numarul total de 15 al consilierilor in func ie .
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NR.9/07.02.2012 PRESEDINTE DE SEDIN .; j
VASILE ISMAIL BIRAU NICOLAE GABRIEL

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR - CRISAN SMARANpA


