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      HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea    vanzarii cotei de teren aferenta constructiei 

proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 31 mp 
teren, situata in Str.Podu Verde, nr.49,  cu respectarea dreptului de 

preemtiune pentru Ciornei Petronela, proprietara constructiei 
 

                                                             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
                                                                   intrunit in sedinta ordinara   in data de 29  iulie  2021 

  
Având în vedere referatul de aprobare  nr.20175/21.07.2021 prezentată de 

primarul municipiului, raportul nr.20176/21.07.2021 al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local;Cererea nr.1670/21.01.20219 a d-nei Ciornei Petronela;Raportul de 
evaluare intocmit de catre evaluator Bargaoanu Gabriel; 

Avand in vedere prevederile art.1730-1740 din Legea nr.287/2009 privind 
Noul Cod civil; art.123 din Legea nr.71/2011 privind punerea in aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Noul cod Civil,art.29 din Legea nr.273/2006 privind finantele 
publice locale. 

În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) lit.(a) si 
art.196 alin.(1) lit.(a),  art.354, art.355, art.364 si art.363 alin.(7) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  

 HOTĂRĂŞTE: 

          Art.1. Se aproba vânzarea cotei de teren aferenta  constructiei proprietate 
privata a Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 31  mp teren, reprezentand cota 
parte ideala din terenul de 372 mp,  situata in Str.Podu Verde nr.49,  identic cu 
nr.cadastral  2612 din CF 30692,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru 
Ciornei Petronela, proprietara  constructiei. 

Art.2  Se aproba insusirea raportului de evaluare al terenului, anexa la 
prezenta hotarare. 

Art.3 Pretul terenului descris la art.1, este de 32 de euro/mp, la cursul 
leu/euro din ziua platii,  conform  raportului de evaluare mentionat la art.2, cu 
achitarea    integral  la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare. 
           Art.4 Cumpărătorul  vor suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate 
imobiliară.  
          Art.5 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze 
contractul de vanzare-cumparare. 
         Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi 
Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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