
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

HorARAne
privind vdnzarea direct[ a unui lot de teren

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam(;
AvAnd in vedere prevederile art, 123 din Legea nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile qi

complet6rile ulterioare;
Urmare a cererii nr.8.212123.12.2014 formulatd de cdtre doamna Surdu Carmen-Elena, domiciliat[ in

satul Tarc6u, comuna Tarcbu, jude{ul Neamt, prin care solicitd cumpirarea lotului de teren proprietatea comunei
pe care iqi are amplasati locuinla proprietate personali cu respectarea prevederilor legale, teren atribuitinbaza
Legii nr. 1512003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuin{e proprietate personald;

AnalizAnd expunerea de motive nr. 1.321118.02.2015 a viceprimarului comunli, prin care se propune
aprobarea cererii solicitantului, raportul de evaluare din care rezultd valoarea de pia![ a terenului, precgm gi
raportul de specialitate ale compartimentului urbanism Si amenajarea teritoriului din cadrul apaiatului de
specialitate al primarului nr. 1.242116.02.2015 prin care se aratd cd s-a efectuat receplia la terminarea lucr[rilor
la construc{iile autorizate;

AvAnd in vedere cd in urma m[suritorilor cadastrale a rezultat faptul suprafafa terenului pe care a fost
edificatd construc{ia este 328 mp, lotul fiind eviden[iat ca atare in inventarul terenurilor care apa4indomeniului
privat al comunei lapozigia lot nr. 78/5 aferentd satului Tarcdu, fiind inregistrat in cat11ea funciard a comunei
Tarc5u sub nr. 52.288;

Cu avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
intemeiul art. l23,art.iealin.(1j, alin.(2)lit.,,e",alin.(5)lit.,,b",alin.(9)9ialeart.45alin.(l),

alin' (3) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

HOTANASTE:

Art. 1 (1) Aprobn raportul de evaluare al imobilului inventariat la pozi{ia lot. 78/5 a localiti{ii
Tarcdu - teren in suprafafd de 328 mp aparlinAnd domeniului privat al comunei - situat in
intravilanul localit[fii Tarcbu, comuna Tarcd.u, jude{ul Neam!, raport de evaluare intocmit de cdtre
S.C. Sisted Eval S.R.L. - expert evaluator autorizat Cozma Mihai - Mugurel, previzut in anexa
nr" I la prezenta hotirAre.
(2) Aprobi vinzarea directd a imobilului inventariat la pozifia lor. 78/5 a localiti(ii Tarciu,
compus din teren cu suprafala de 328 mp, situat in intravilanul localitdJii Tarcbu, comuna Tarc6u,
judelul Neam!, citre doamna Surdu Carmen-Elena (cdsdtorit[), domiciliatd in satul Tarc6u,
comuna Tarcdu,judeful Neam! - titulard a dreptului de proprietate asuprq construc[iilor edificate
pe acest teren,la preful de 984 euro.

Art"2 (1) Se desemneazd primarul comunei Tarcdu pentru ca - in numele unitdfii administrativ-teritoriale -
s[ incheie contractul de vdnzare-cumpdrare al terenului prevdzut la art. 1, in form[ autenticd, dupd
ce in prealabil cumpdrdtorul va achita contravaloarea terenului in lei la cursul Bbncii Nafionale a
RomAniei din ziua efectudrii p161ii, a documentaliei cadastrale gi a raportului de evaluare;
(2) Costurile generate de perfectarea contractului de vdnzare-ctmpdrare se suportb de citre
cump[ritor.

Art. 3 Anexa nr. 1 - raportul de evaluare gi anexa nr.2 - documentalia cadastrald pentru terenul prevlzut
la art. I fac parte integrantd din prezenta hotdrAre,

Art.4 Prezenta hotirAre va fi la comunicatd persoanelor interesate, primarului comunei gi Instituliei
Prefectului judelului Neamf prin intermediul secretarului unititii adminiskativ teritoriale. care va
proceda gi la aducerea eila cunoqtinld publicd prin afigaj la sediul primiriei,

ALERIU NISTOR

C ontras emneazd pentru I e galitate,

Nr. 9 din 19 februarie 2015

Numdr consilieri locali tn functie I
Hotdrdrea a fost adoptatd in qedin{a ordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
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f,ln cl\:\i

cu un numdr de 12 voturi pentru, 0 abfineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezen{i


