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HOTĂRÂRE
privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile aflate in
domeniul privat al comunei Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 26.05.2017;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului, registrul agricol şi
cadastru din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere H.C.L. nr.16/27.01.2012 privind aprobarea Regulamentului
referitor la vanzarea, prin negociere directa a imobilelor care fac parte din domeniul
privat al comunei Corbu;
In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c); alin.5 lit.b) si art.123 alin.1), alin.3 si
alin.4) si art.115 alin.1) lit.,,b’’ din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice
locale, republicata, actualizată,
In conformitate cu dispozitiile art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001 - Legea
administratiei publice locale, republicata, actualizată,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile aflate in domeniul
privat al comunei Corbu, astfel:
Constructie in suprafata de 150 mp si teren aferent in suprafata de 2.114 mp situat
in comuna Corbu, str.Derelei nr.25-lot 4 catre I.F. Luminare Stefan (Vasile) ;
- constructie (magazie-671 mp si sopron -477 mp) si teren aferent in suprafata de
4.609 mp situat in comuna Corbu, str.Zorilor nr.2D-lot 6 catre I.F. ROBACIU
VICTOR (ANDOLUC);
- constructie in suprafata de 262 mp si teren aferent in suprafata de 2.363 mp situat
in comuna Corbu, str.Zorilor nr.2C-lot 7 catre Visan Gheorghe;
- constructie in suprafata de 287 mp si teren aferent in suprafata de 1.730 mp situat
in comuna Corbu, str.Zorilor nr.2E-lot 14 catre I.I. Ruta Daniel Gabriel;
Art.2 Pretul de pornire la negocierea directa a fost stabilit si insusit de Consiliul local
Corbu prin H.C.L. nr.25/27.04.2017, urmand ca pretul de vanzare adjudecat sa se
achite astfel:
1. prin plata integrala la cursul BNR euro/leu de la data intocmirii procesului-verbal
-

de negociere si a hotararii de adjudecare;
2. prin plata in doua transe egale, pana la acoperirea pretului de vanzare
adjudecat, astfel:
2.1. 50% in termen de 60 zile de la data intocmirii procesului-verbal de
negociere si a hotararii de adjudecare;
2.2. 50% in termen de 60 zile de la achitarea primei rate;
Art.3 Vanzarea prin negociere directa a imobilelor prevazute al art.1 se va realiza de
o Comisie stabilita prin Dispozitia primarului comunei Corbu si dupa inscrierea
imobilelor in cartea funciara a comunei Corbu.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului, Registrul Agricol şi Cadastru din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Corbu, judeţul Constanţa.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului
– judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi
depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru’’, 3 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 15 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri în funcţie.
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