PROIECT

ROMÂNIA

AVIZAT:

Judeţul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
HOTĂRÂRE

privind stabilirea oportunității vânzării cu drept de preempțiune a unui teren în
suprafaţă de 603,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu,
Strada Nicolae Bălănescu, nr.8
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la
nr.44.093/21.09.2021;
- raportul de specialitate al Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, Executare
Contracte, înregistrat la nr.44.391/22.09.2021;
- cererea doamnei Măroiu Cristina Nicoleta, administrator al Grădinița Albă ca Zăpada
S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr.41.152/31.08.2021;
- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic şi de disciplină;
- avizul comisiei de buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat;
- prevederile art.363, alin.(2) și art.364 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019, privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.”c”, alin.(6), lit.”b”, art.134, alin.(1), lit.”a„,
art.139, alin.(2) și art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019,
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilește oportunitatea vânzării cu drept de preempțiune a terenului care
aparţine domeniului privat al Municipiului Giurgiu, în suprafaţă de 603,00 mp., situat în
Municipiul Giurgiu, Strada Nicolae Bălănescu, nr.8, înscris în cartea funciară nr.36144.
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Art.2. Raportul de evaluare pentru determinarea prețului de vânzare se va întocmi de către
un evaluator autorizat, iar contravaloarea va fi suportată de către viitorul cumpărător.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu,
Direcţiei Patrimoniu - Compartimentul Urmărire, Executare Contracte, Direcției Economice
din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Taxe șI
Impozite Locale Giurgiu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,

Bușcu Gheorghe

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 30 septembrie 2021
Nr.322

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi
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