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Hotărâre  
privind aprobarea vânzării directe a terenului întravilan, proprietate privată a 
comunei Ostrov, în suprafaţă de 1911 mp,  către proprietarii  construcţiilor 

edificate pe acest teren 
 

Consiliul local al comunei Ostrov, intrunit in sedinta ordinară la data 24.04.2013 

- Analizand: 
-  proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Ostrov si cererea 

numitilor  Tudorache Petre si Tudorache Niculina  inregistrata la 
primaria comunei Ostrov sub nr.909/25.03.2013 , prin care solicită 
cumpărarea terenului in suprafata de 1911 mp aferent constructiilor  

- Hotararea nr.12/2013 privind aprobarea trecerii în proprietatea  privată 
a comunei Ostrov unor terenuri situate  în comuna Ostrov  

- Văzand raportul comisiei de specialitate   prin care se propune insusirea 
raportului de evaluare intocmit de persoana fizica autorizata Olescu 
Ionut Alin , intocmit pentru  imobil si aprobarea vanzării directe a 
terenului inscris către proprietarii constructiilor edificate pe acest teren. 

Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de specialitate. 

In conformitate cu art. 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si 
regimul juridic al acesteia. 

Tinand cont de faptul ca imobilul (teren) nu este cuprins in inventarul bunurilor 
apartinand domeniului public al comunei: 

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b, art.45 alin.3. art.115 alin.1 lit.b, art.119 
si art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală 
republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

  

 



HOTĂRĂSTE: 

  

Art.1: Se atestă apartenenta la domeniul privat al comunei Ostrov-teren 
intravilan, descris ca teren “ teren constructii ” – situat in intravilanul localitatii 
Ostrov, in suprafată de 1911 mp. 

Art.2: Aprobă vanzarea directa a terenului intravilan proprietate privată a 
comunei Ostrov, in suprafată de 1911mp, cu exercitarea dreptului de preemtiune 
in favoarea proprietarilor constructiilor edificate pe acest teren. 

Art.3: Se insuseste raportul de evaluare a terenului, executat de expert evaluator 
Olescu Ionut Alin , anexa la prezenta si stabileste pretul de vanzare al terenului 
la valoarea de 5 lei/mp. 

Art.4: Incheierea contractului de vanzare – cumpărare se va face in termen de 30 
de zile de la data adoptării prezentei hotărari., iar cheltuielile privind evaluarea 
terenului si cele de perfectare a actelor cad in sarcina cumparatorului. 

Art.5 Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare primarului, Institutiei 
Prefectului – Judetul Constanta si numitilor Tudorache Petre si Tudorache 
Niculina. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi , din totalul de 13 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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