
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSIUUL LOCAL

AL ORA$ULUI CAZANE$rr

PRoTECT DE uorAnAnn
privind aprobarea de principiu avinzdrii unor terenuri concesionate,

proprietate privatl a oraqului Cizlneqti

Consihul Local al oragului Cdzdnegti, judepl Ialomitra, intrunit in gedinla ordinard din data
25 MARTIE 2021,

AvAnd in vedere:
- referatul de aprobarenr. 1650 din /2.03 2o2t atPrimarului oraqului Cdzlneqti;
- adresa nr. 1058 din 18.02.2021 a dlui. Nedu Constantin prin care solicitd cumpdrarea

suprafe[ei de teren, aferentd construcfiei pe care acesta o de{ure in proprietate;
- adresa nr. I 131 dn22.02 2021 a dlui. Mandache Gheorghe prrr care solicitl cump5rarea

suprafelei de teren, aferentd construcfiei pe care acesta o deline in proprietate;
Examindnd:
- raportul responsabilului cu patrimoruul * l4/A a^ ,/f 0) .2021
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, admrnistrarea domeniului

public Ai privat, patrimoniu, agricultur6 qi protecfia mediului inconjurdtor, fonduri europene, IT
- comunicare online nr. din 2021;

- aviztil Comisiei pentru prognozd, qi programe de dezvoltare economic[, activitdli
economico-financiare, investilii, orgarizare qi funclionare a serviciilor publice de interes local,
realizarea lucririlor publice nr _ din 2021;

In conformitate cu prevederile afi. 364, alin. (1) - (2) drn Ordonanfa de urgenfd a
Guvernuluirr.5Tl20l9 privind Codul administativ, cu modific5rile gi completdrile ulterioare,

in temeiul prevederilo r uL. l39,alin.(1) din Ordonanla de *g"r1a a Guvernul uinr.ST l2Olg
pnvind Codul admrristrativ, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

HorAnAgrE:
Art. 1. Se aprobl de prrncipiuvdnzarea fErS licitafie publicd a terenului intravilan aferent

construcfiei, situat in oraqul Cdzdnegti, qos. Bucuregti nr 165, in suprafalS de 1000 m.p., prin
exercitarea dreptului de preemfiune de c6tre dl. Nedu Constantin, titular al contrachilui de
concesinne nr. 358 dn24.041996.

Art.2. Se aprobd de prrncipiuvAnzarea frrd licitalie publicS a terenului intravilan aferent
construcfiei, situat in oragul Cdzdneqti, gos. Bucuregti nr. 159, in suprafal6 de 1000 m.p., prin
exercitarea dreptului de preemfiune de cdtre dl. Mandache Gheorghe, titular al contractului de
concesiune nr. 468 din 15 09. 1993.

Art. 3. Se aprob5 achizilia serviciului de intocmire a documentafiei cadastrale gi inscrierea
in cartea funciard a bunurilor imobile menlionate la art.l-2, ce wmeazd"a se vinde.

Art.4. (1) Se aprobd aclttzilia serviciului de evaluare a bunurilor imobile menfionate la
art.l-2 inscrise ir cartea funciar6 gi urmeazd a se vinde, in vederea stabilirii prefului de vAnzare
a terenului Achrzi\ia serviciului de evaluare va avea loc dup6 ce atdt dl. Nedu Constantin c6t gi
dl. Mandache Gheorghe, individual, pentru fiecare teren concesionat, iqi vor da acordul scris cu



privire la faptul cd vor suporta contravaloarea raportului de evaluare in sifualia in care din culpa
lor nu se va finalizavdruarea terenului concesionat. Termenul in care se va p15ti contravaloarea
raportului de evaluare este de cel mult 90 zlle de la data in care a intervenit refuzul de a se
incheia contractul de vdnzare a terenului concesionat.

(2) in situalia prevdzutd,la alin.(l) in care termenul de cel mult 90 de zile este depiqit ;i
plata nu s-areahzat, prezenta hotdrdre constituie titlu executoriu.

Art. 5. Prezenta hotdrAre se va comunica dlui. Nedu Constantln qi dlui Mandache
Gheorghe in vederea ludrii la cunoqtin!5, prin intermediul responsabilului cu patrimoniul.

Art. 6. Prezenta hotdr6re va fi adusd la indeplinre de cdtre Prrmarului oragului Cdzdneqti
gi compartimentelor de specialitate, cdrora le va fi comunic atd prrngrija secretarului general al
localitatii

INITIATOR,
PRIMAR,

STELIAN TRATAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



JTIDETUL IALOMITA
PRTMARTA oRAguLUr cAzANEgrr

Nr. 1650 din 12.03.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotlrire privind aprobarea de principiu a vinzlrii

unor terenuri concesionate, proprietate privatl a oraqului CIz5negti

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii Consiliului Local Cizdneqti se propune
aprobarea de prrnciptu a vdnzdrii ruror terenuri concesionate, dupd cum urmeazS:

- teren intravilan aferent construcfiei proprietate a dlui. Nedu Constantin, situat in oraqul
CdzSnegti, qos. Bucuregti nr. 165, in suprafafd de 1000 m.p., prin exercitarea dreptului de
preemliune de cdfre titularul confractului de concesirme nr. 358 din24 04.1996.

- teren intravilan aferent construcliei proprietate a dlui Mandache Gheorghe, situat in
oraqul Cdzdnegti, qos. Bucuregti nr. 159, in suprafa!5 de 1000 m.p., prin exercitarea drephrlui de
preemtiune de cdfe titularul contractului de concesiune nr. 468 din 15.09.1993.

Potrivit art.364 alin.(1) din Codul admrristrativ, cu modificlrile ;i completlrile ulterioare,
in cantl vanzdrii unui teren aflat in proprietatea privatd a statului sau a unitdlii administrativ-
teritoriale pe care ,sunt ridicate construclii, constructorii de bund-credinld ai qcestorq
beneficiazd de ttn drept de preemp(iune la curnpdrarea terenului aferent construcliilor. Preyul de
vdnzare se stabileStepe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local saujudelean,
dupd caz.

Deoarece terenurile menlionate mai sus nu sunt inscrise in cdrli funciare, se propune
achizilia serviciului de intocmire a documentafiei cadastrale gi inscrierea in cartea funciard pentru
fiecare drntre cele doud imobile, costuri ce se vor suporta din bugetul local. De asemenea, pentru
stabilrrea prefului de vAnzare se propu:re achizifia serviciului de intocmire a raportului de
evaluare de cdtre o persoand atestatd ANEVAR, cost ce se va suporta din bugetul local. Av6nd
in vedere cd au fost situalii in care nu s-a finalizat vlnzarea din cupla concesionarului propun sd
se reglementeze gi aceastd situalie astfel inc6t, dacd din culpa concesionarului nu se va incheia
contractul de v6nzare, acesta sa iqi dea acordul scris ca in termen de 90 de zile de la data in care
a urtervenit refuzul de a se incheia contractul de vilnzare sd plSteascd confavaloarea raportului
de evaluare.

Fald de cele ardtate mai sus consider cd sunt indeplinite condiliile de legalitate gi
oportunitate qi propun Consiliului Local Cazdnegti adoptarea hotdr6rii in forma gi conlrnutul
prezentate in proiect .

PRIMAR,

STELIAN TRAIAN



JUDETUL IALOMITA
PRIMABIA ORA$ULUI CAZANE$TI

Nr. /-t,C din t6, r)'b .2021

RAPORT
la proiectul de hotirffre privind aprobarea de principiu a vdnzirii unor terenuri

concesionate proprietate privati a oraqului Cizineqti

Prin proiectul de hotdrAre supus dezbaterii Consiliului Local Cdz[negti se propune
aprobarea de principiu a vdnzdrii unor terenuri concesionate proprietate privatd a oragului
Cazaneqti, definute prin concesiune, de cdtre de cdtre dl. Nedu Constantin Si dl. Mandache Z.
Gheorghe

Prin adresa nr. 1058/18.02.2021 a d-lui Nedu Constantin prin care solicit[ cumpirarea
suprafelei de teren de 1000 ffi.P., aferentd construcJiei - casd de locuit pe care acesta o deline in
proprietate - terenul a fost concesionat in anul 1996 prin contractul nr.358124.04.1996; adresa
nr. 1131122.02.2021 a d-lui Mandache Z. Gheorghe prin care solicitd cumpdrarea suprafelei de
teren de 1000 ffi.P., aferentd construcliei - casd de locuit pe care acesta o dlline in prtprietate -
terenul a fost concesionat in anul 1993 prin contractul nr.468115.09.1gg3. Terenuriie au fost
concesionate in vederea construirii de locuin{e.

Din verificdrile la Compartimentul Impozite ;i Taxe Locale a rezultat faptul ca dl. Nedu
Constantin qi dl. Mandache Z. Gheorghe nu figureazdcu obligalii restante la bugetul local.

Prin urmare, prin proiectul de hotdrdre se propune achizilia serviciului de evaluare a
bunurilor imobile concesionate care sunt inscrise in cartea funciard gi urmeaz6 a se vinde, in
vederea stabilirii valorii de piali a acestora.

Prin art. 364 alin.(l) din Legea nr.5712019 se prevede faptul cd, in cazulin care consiliul
local hotdr6qte vdnzarea unui teren, proprietate privat6, qi sunt ridicate construclii pe terenul ce
este scos la vdnzare, constructorii de bund credinld ai acestora beneficiaza de drept de
preemliune la cumpdrarea terenului aferent construc{iilor. Pre}ul de vdnzare se stabileqie pe
baza unui raport de evaluare ce va fi aprobat de consiliul local.

Pentru a se putea trece la achizilionarea serviciului de intocmire a documenta{iei
cadastrale gi a serviciului de evaluare in vederea intocmirii raportului de o persoand autorizatd,
este necesar acordul de principiu al Consiliului Local.

TotodatS, menfiondm faptul cd achizilia serviciului de evaluare va avea loc dupd ce atdt
dl. Nedu Constantin c6t qi dl. Mandache Z. Gheorghe, individual, pentru fieclre teren
concesionat, i;i vor da acordul scris cu privire la faptul cd vor suporta contravaloarea raportului
de evaluare in situalia in care din culpa lor nu se va finaliza ien ur"u terenului concesionat.
Termenul in care se va pldti contravaloarea raportului de evaluare este de cel mult 90 de zile de
la data in care a intervenit refuzul de a se incheia contractul de vdnzare a terenului concesionat.

in acest context, consider cd proiectul de hotdrdre este legal in forma gi conlinutul propus
spre adoptare.

CONSILIER,

POPOVICI CARMEN-ELENA


