
ROMANIA

JUDETUL GORJ

COMUNA TURCINE$TI

CONSILIUL LOCAL

HoT'ARARE

privind aprobarea pretului de cumpiirare a terenului in suprafafd de 651 mp , teren
extravilan situat in Oragul BumbeEti Jiu, jude{ul Gorj;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURCINEgTI, jude{ul Gorj

AvAnd in vedere :

- Proiectul e hotdrAre iniliat de Primarul Comunei Turcineqti;
- Expunerea de motive la proiectul de hotbrdre;
- Raportul de specialitate;
- Rapoartele de avizarc ale cornisiilor de specialitate;
- H.C.L.Turcinegti nr. 36127.08.2018 privind aprobarea cumpdrdrii unui teren

in suprafaJd de 651 mp, situat in extravilanul Oragului BumbeEti Jiu, judelul
Gotj;

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. a) pct. 14, qi aft. 123 alin.(l)
din Legea administra{iei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu
modificdrile qi complet[rile ultei'ioare;

- Prevederile art.858, art.863, lit.a) art. 1650 alin.(l), art. t666 qi 1657 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatd, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
- Prevederile Legir nr.21311998, privind bunurile proprietate publicd, cu

modificdrile ulterioare;
- Prevederile art.l3 ht.a) din OrdonanJa de Urgenld rv.3472006, privind

atribuirea contractelor de achizilie public6, a contractelor de concesiune de

lucrdri publice qi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;



In temeiul prevederilor art.45, alin.(7), qi ale art.115, alin.(l), lit. b) din Legea
administra{iei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.

HorAnA;rn:
Art.l. se aprobd procesul-verbal de negociere a prefului de cumpdrare a terenului
in suprafald de 651 m.p., inregistrat la Primdria comunei Turcineqti sub m.6752
din 26 noiembrie 2018, elaborat de comisia de negociere constituita conform
HotdrArii consiliului Local al comunei rurcinegti nr.3 6 127 .08.201 8, proces-verbal
care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. Se aprobd cumpdrarea terenului in suprafa{d de 651 m.p. situat in
extravilanul Oraqului Bumbeqti Jiu, judelul Gorj, punctul ', Noroiosul ,,, Tarla 399,
Parcela 1366611, Ei 13667ll , proprietatea domnului Berca Dan .

Art.3. Pretul de v6nzare-cumpdrare al terenului este de 4000 lei , conform
procesului-verbal de negocier e nr . 67 52 din 26 noiembrie 201 8.

Lrt.4.- (1) Se aprobd incheierea contractului autentic de vdnzare-cumpdrare intre
comuna TurcineEti qi domnul Berca Dan .

(2) Se imputernicegte domnul Modrea Dumitru, primarul comunei Turcineqti ,
judelul Gorj sd semneze in numele comunei Turcinesti , contractul de vdnzarc-
cumparaxe.

(3) Plata contravalorii terenului se va efectua in lei, la data incheierii contractului
de vdnzare-cumpdrare, din fondurile bugetului local al comunei Turcinegti, judelul
Gorj.

(4) Taxele notariale gi cele privind inscrierea terenului in cartea Funciard, vor fi
suportate de cumpdrdtor, din fondurile bugetului local al comunei Turcine5ti,
jude{ul Gorj.

Art. 5. Terenul cumpdrat in cond"iliile prezentei hotdrdri se inregistreazd ca bun
aparJindnd domeniului public al comunei TurcineEti, judelul Gorj , la valoarea
prevdz'rtd in contractul de vdnzare-cumpdrare iar inventarul bunurilor care aparlin



domeniului public al comunei Turcinegti, judeful Gorj se complet'eazd in mod
corespunzAtor.

Art. 5. Prezenta hotdrdre se aduce la cunogtinJd publici prin afiqare la sediul gi pe
site-ul Primariei comuneTurcineqti gi se transmite cdtre:

- Primarul UAT Turcineqti, domnul Modrea Dumiku;
- Domnul Berca Dan;
- Institutiei Prefectului judelul Gorj.

Prczenta hotdrdre a fost adoptatd in gedinla extraordinarb publicd a Consiliului
Local Turcineqti din data de 05.12.2018, cu un numdr de voluri pentru,

gedin{6 gi din totalul de 1l consilieri in functie.

PRE$EDINTE DE $EDINTA, CONTRASEMNEAZA.
SECRETAR,

Jr. Gheorehian Lavinia-Daliana
BERINDEI

Nr. 60 din 05.12.2018.
TI]RCINESTI


