JUDEłUL CONSTANłA

COMUNA POARTA ALBĂ
-

CONSILIUL LOCAL –

H O T Ă R Â R E A nr. 30
privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de expert evaluator Mocanu Gheorghe,
pentru suprafata de 1000 m.p. teren extravilan din Domeniul privat situat in sat Nazarcea, Comuna
Poarta Albă, judeţul Constanţa

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2013;
Văzând Raportul de expertiză tehnică şi evaluare a terenului în suprafaţa de 1000 mp.,
situat în sat Nazarcea, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa, întocmit de expert tehnic evaluator
Mocanu Gheorghe;
Analizând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 şi avizul de legalitate al
secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art 1 şi 2 din Titlu X Circulaţia juridică a terenurilor din
Legea nr. 247/ 19.07.2005;
În baza art. 36, alin. (1] şi (2), lit. "c" şi alin. [5) lit. ,,b" precum şi cele ale art. 123 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
cu modificarile şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Raportul de expertiză tehnică şi evaluare întocmit de expert tehnic
evaluator Mocanu Gheorghe pentru suprafaţa de 1000 mp. teren extravilan din domeniul privat al
comunei, situat în sat Nazarcea, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa – teren aferent lotului nr. 3
situat în sat Nazarcea, Aleea Ovidiu, nr.3.
Art.2 Se aprobă evaluarea suprafeţei de teren menţionată la art.1, la 5.636 lei (fără TVA)
respectiv 1.276 euro (fără TVA) la preţul zilei – pentrtu întreaga suprafaţă a terenului;
Art.3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre Institutiei Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Poarta Albă,Compartimentului urbanism,
Compartiment contabilitate, in vederea aducerii la indeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art.4 Prezenta hotarâre a fost adoptată cu un numar de 13 voturi pentru şi - împotrivă din
totalul de 13 voturi exprimate.
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