
R O M A N I A          
JUDETUL CONSTANŢA       
COMUNA OSTROV 
CONSILIUL LOCAL  

H O T Ă R Â R E 
Privind vânzarea în condiţiile legii a unui teren proprietate privată a comunei Ostrov, în 

suprafaţă  de 94   mp. situat în comuna Ostrov 
 
 Consiliul local Ostrov, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară, legal constituită, la data 
31.01.2013 
 Având în vedere : 

Raportul compartimentului urbanism   
Hotărârea nr.104/20.12.2012 a   consiliului local, privind aprobarea trecerii în proprietatea 
privată a comunei Ostrov, a unui teren situat în localitatea Ostrov; 
Cererea înregistrată sub nr.2872/23.10.2012  a numitilor Alexandru Aurel si Alexadru 
Georgeta      prin care solicită cumpărarea terenului aferent  construcţiei ,  proprietatea lor ;  
Raportul de evaluare intocmit de evaluator funciar I.F. GRIO  
Raportul compartimentului de specialitate  
Avizul comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală,juridică şi de disciplină, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 
Avizul comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare ,amenajarea teritoriului şi 
urbanism , agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei ;  
avizul de legalitate al secretarului comunei ; 
Ţinând cont de prevederile art.4 şi art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia ; 
In baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.”c” , alin.(5) lit.”b” ,art. 123 alin.(1) şi alin.(3) , art. 115 

alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă vânzarea terenului în suprafaţă totală  de 94 mp. conform Planului de situatie 

anexat ,  proprietate privată a comunei Ostrov, numitilor Alexandru Aurel si Alexandru Georgeta . 
Art.2. Preţul de vânzare este de 6 lei /mp. 
Art.3. (1) Se împuterniceşte primarul comunei Ostrov, domnul Dragomir Niculae , să 

semneze în numele Consiliului Local al comunei Ostrov, contractul de vânzare-cumpărare . 
(2) Înscrierea terenului în Cartea Funciară se face prin grija cumpărătorului .  

Art.4 Secretarul comunei , va comunica prezenta hotărâre primarului, biroului contabilitate şi 
compartimentului urbanism  pentru aducerea la îndeplinire, Prefectului Judeţului Constanţa în vederea 
exercitării controlului cu privire la legalitate, şi o va face publică prin afişare la sediul consiliului 
local. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi, din totalul de 14 consilieri 
prezenti, din totalul de 15 consilieri, in functie. 
 
 
 
OSTROV     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 
NR.6/31.01.2013    CACIULAN DANIEL  
 
      Avizat pentru legalitate , 
 
      Secretar – Crisan Smaranda  


