
Data: 92.H /lfTo V ? o l3
Avizat
Secretariat Consiliul Local 
Jr. Adrian Vana

privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 28.03.2019 referitoare la vânzarea fără
licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str.

General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa extra/ordinară din data de 
________ .2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 47 din 
28.03.2019 referitoare la vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 
mp, situat în Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj, proiect elaborat din 
iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 8453/15.04.2019 al Serviciului Administraţie 
Publică Locală, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 3 -  pentru urbanism şi 
amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului, 
investiţii, a Consiliului Local al municipiului Turda.

în temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 1 şi alin. 3, 
art. 115, alin. 1, lit. b, art. 123, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Local al municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se modifică art. 1 al HCL nr. 47/28.03.2019 şi va avea următorul cuprins:
“Art. 1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a terenului înscris în CF nr. 63920 

Turda, identificat cu nr. cadastral 63920, imobil aparţinând domeniului privat al Municipiului 
Turda, situat administrativ în Turda, str. General Ion Dragalina nr. 143, judeţul Cluj, în 
suprafaţă de 221 mp, către î i •

ş i -

Art. 2. Restul prevederilor din HCL nr. 47/28.03.2019 rămân nemodificate.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Serviciului 
Administraţie Publică Locală, Serviciului Evidenţă Patrimoniu şi GIS şi beneficiarilor 
hotărârii, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Anca Dorn Paul Ioan SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiţia Mic

Data
raport de specialitate 
S.A.P.L.

Data: p o p _  f / y t  
Comisia de specialitate nr. 3 a 
Consiliului LocaUd mţm. Turda 
Preşedinte Mkxi Oyttfiu Dorel

PROIECT DE HOTARARE

V O T U R I: pentru
împotrivă
abţineri

Numărul total al consilierilor în funcţie este . 
Numărul consilierilor participanţi la vot este .
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EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda 
priveşte modificarea art. al HCL nr. 47/28.03.2019 referitoare la vânzarea fără 
licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. 
General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Prin cererea nr. 27090/17.12.2018 adresata Primăriei Municipiului Turda, 
a solicitat aprobarea cumpărării imobilului-teren in suprafaţa de 221 

m.p., înscris in CF. nr. 63920 Turda, identificat cu nr. cadastral 63920, situat 
administrativ în municipiul Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Imobilul solicitat aparţine domeniului privat al Municipiului Turda şi face 
obiectul contractului de concesiune nr. 12/03.05.2005, asa cum a fost modificat prin 
actul adiţional nr. 1/11.12.2013.

Pe acest teren concesionarii actuali au edificat o
construcţie in vederea efectuării unor activitati de comerţ, conform obiectului 
contractului de concesiune si in conformitate cu obiectivele stabilite in contract de 
concedent.

La data de 28.03.2019 Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat 
vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în 
Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj către

Deoarece, beneficiarii dreptului de concesiune, înscris în CF nr. 63920 
Turda, asupra imobilului-teren în suprafaţă de 221 mp, conform contractului de 
concesiune nr. 12/03.05.2005 sunt ; se impune
modificarea art. 1 al HCL nr. 47/2019 în sensul vânzării imobilului-teren către 
ambii beneficiari.

In considerarea aspectelor invederate, consider oportum şi pe cale de 
consecinţă propun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA 
CRISTIAN OCTA VIAN MATEI
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SAPL
Nr. 8453/15.04.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda 
priveşte modificarea art. al HCL nr. 47/28.03.2019 referitoare la vânzarea fără 
licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în Turda, str. 
General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Necesitatea: Serviciul Administraţie Publica Locala are inclus în activitatea 
sa identificarea de imobile libere de orice sarcini care aparţin domeniului public sau 
privat de interes local ale Municipiului Turda, pentru care se propune valorificarea 
raţională şi eficientă din punct de vedere economic de către Consiliul Local al 
Municipiului Turda.

Prin cererea nr. 27090/17.12.2018 adresata Primăriei Municipiului Turda, 
, a solicitat aprobarea cumpărării imobilului-teren in suprafaţa de 221 

m.p., înscris in CF. nr. 63920 Turda, identificat cu nr. cadastral 63920, situat 
administrativ în municipiul Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj.

Imobilul solicitat aparţine domeniului privat al Municipiului Turda şi face 
obiectul contractului de concesiune nr. 12/03.05.2005, asa cum a fost modificat prin 
actul adiţional nr. 1/11.12.2013.

Pe acest teren concesionarii actuali au edificat o
construcţie in vederea efectuării unor activitati de comerţ, conform obiectului 
contractului de concesiune si in conformitate cu obiectivele stabilite in contract de 
concedent.

La data de 28.03.2019 Consiliul Local al Municipiului Turda a aprobat 
vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 221 mp, situat în 
Turda, str. General Ion Dragalina, nr. 143, judeţul Cluj către

Deoarece, beneficiarii dreptului de concesiune, înscris în CF nr. 63920 
Turda, asupra imobilului-teren în suprafaţă de 221 mp, conform contractului de 
concesiune nr. 12/03.05.2005 sunt se impune
modificarea art. 1 al HCL nr. 47/2019 în sensul vânzării imobilului-teren către 
ambii beneficiari.

In acest context vă solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată.

SEF SERVICIU ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA 
IOANA URSULA IFTIME
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Preşedi Secretarul,comisiei
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