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PROIECT DE HOTARARE

Raport de specialitate 
SEPGIS

Nr.25083/1SL11.20I9

Privind vanzarea fara licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 22 mp, situat in Turda, 
str.Lianelor f.n., către Kovacs Iuliu si Kovacs Eniko

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţă extra/ordinară în data de 
2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vanzarea fara licitaţie publica a unui teren in 
suprafaţa de 22 mp, situat in Turda, str.Lianelor f.n., către , elaborat din
iniţiativa Primarului Municipiului Turda, dl. CRISTIAN OCTAVIAN MATEI;

Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Evidenţa Patrimoniu şi GIS nr. 
25083/19.11.2019 şi avizul Comisiei de specialitate nr. 3 -  pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, 
administrarea domeniului public şi privat, protecţia mediului şi investiţii a Consiliului Local al 
Municipiului Turda;

In conformitate cu prevederile HCL nr.229/13.11.2008 privind aprobarea vanzarii terenurilor aflate in 
domeniul privat al Municipiului Turda, concesionate si asupra carora sunt edificate construcţii de către 
concesionari;

Ţinând seama de dispoziţiile art.129 alin.l, alin.2 lit.c), alin.6 lit. b), art.136 al.(l), art.139 alin.2, art. 
196 alin.l lit.a), art.364 alin.l din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
precum şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l. Se aproba reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren in suprafaţa de 22 mp, inscris 
in CF nr. 51672 Turda, nr.top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/2, in sensul transcrierii dreptului de proprietate asupra 
acestuia de pe Statul Roman, in favoarea Municipiului Turda- Domeniul Privat.

Art.2. Se aproba vanzarea fara licitaţie publica a terenului apartinand domeniului privat al 
Municipiului Turda, in suprafaţa de 22 mp, situat in Turda, str.Lianelor f.n., inscris in CF nr.51672 
Turda, nr.top 1181/1/1/1/1/1/1/1/2, către

Art.3. Preţul de vanzare stabilit prin Raportul de evaluare nr.l 162/09.09.2019 intocmit de către 
S.C. IRF Consulting S.R.L, parte integranta din prezenta hotarare, este de 3400 lei. La aceasta valoare se 
adauga TVA. Preţul de vânzare precizat la art. 2, va fi achitat eşalonat, în rate lunare egale pe o perioadă 
de 6 luni, începând cu data de 01.12.2019. Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare 
a lunii pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, 
pentru fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea 
termenului de plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Art.4. Facturarea, urmărirea si incasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia 
Economica din cadrul Primăriei Municipiului Turda.



Art.5. Cumpărătorul poate solicita intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara numai 
după achitarea integrala a preţului.Cheltuielile ocazionate de intabularea terenului vor fi suportate de 
cumpărător.

Art.6. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, in 
termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, 
Serviciului Evidenţa Patrimoniu şi GIS, în vederea ducerii la îndeplinire, cumpărătorilor

, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu! Consiliului Local Turda şi postare pe 
pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL GENERAL AL MUN. TURDA, 
PAULA LETITIA MIC

VOTURI. pentru:......
împotriva:
abţineri:...

Numărul total al consilierilor în funcţie : 21 
Numîrul consilierilor prezenţi este..............
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Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS Nr. 25083/19.11.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul prezentului proiect de hotarare il constituie vanzarea fara licitaţie publica a unui teren in 
suprafaţa de 22 mp, situat in Turda, str.Lianelor f.n., către ]

1. Necesitatea: Serviciul Evidenta Patrimoniu si GIS are inclusa in activitatea sa identificarea de 
imobile libere de orice sarcini care aparţin domeniului public si privat al Municipiului Turda, pentru care 
se propune valorificarea raţionala si eficienta din punct de vedere economic de către Consiliul Local al 
Municipiului Turda.

Imobilul teren in suprafaţa de 22 mp situat administrativ in Turda, str.Lianelor f.n., inscris in CF 
nr.51672 Turda, identificat cu nr.top 1181/1/1/1/1/1/1/1/2, solicitat spre cumpărare, aparţine domeniului 
privat al Municipiului Turda si a făcut obiectul contractului de concesionare nr. 61/27.04.1993, transcris 
in favoarea titularilor actuali prin contractul nr.61/22.08.2000.

Pe acest teren, concesionarul iniţial a edificat o construcţie cu destinaţia spaţiu comercial, conform 
obiectului contractului de concesiune si in conformitate cu obiectivele stabilite in contract de către 
concedent.

Conform Raportului de Evaluare nr.l 162/09.09.2019, intocmit de către S.C. IRF Consulting 
S.R.L., valoarea de vanzare a terenului concesionat in suprafaţa de 22 mp, inscris in CF nr.51672 Turda 
(CF vechi nr.6078 Poiana), nr.top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/2, situat administrativ in Turda, str.Lianelor f.n., 
este de 3400 lei fara TVA. La aceasta valoare se adauga TVA. Valoarea identificata de expert in cadrul 
raportului de evaluare se incadreaza in plaja de valori de piaţa ce se regăsesc ofertate pe piaţa imobiliara 
pentru astfel de terenuri care au aceleaşi caracteristici ca dimensiune, topografie, poziţionare, acces, etc.

Preţul de vânzare menţionat va fi achitat eşalonat, în rate lunare egale pe o perioadă de 6 luni, 
începând cu data de 01.12.2019. Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii 
pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru 
fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de 
plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Facturarea, urmărirea si incasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia 
Economica din cadrul Primăriei Municipiului Turda, prin compartimentul de resort.

Cumpărătorul va putea solicita intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara numai după 
achitarea integrala a preţului, iar cheltuielile ocazionate de intabularea terenului vor fi suportate de către 
acesta.

2. Oportunitatea: Orice comunitate urbana moderna trebuie sa asimileze si sa promoveze o 
viciune strategica in ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Având in vedere ca imobilul menţionat nu va 
putea fi altfel exploatat de către UAT Turda, decât prin vanzarea terenului aferent construcţiei către 
proprietarul acesteia, raportat la faptul ca redeventa aferenta concesiunii a fost achitata integral, 
deliberativul turdean poate hotari valorificarea terenului in modalitatea propusa.
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3. Legalitatea: Proiectul de hotarare propus spre dezbatere si aprobarea Consiliului Local al 
Municipiului Turda este justificat si susţinut din punct de vedere legal de prevederile art.364 al.l din 
Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ, conform caruia,, Prin excepţie de la 
prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a 
unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai 
acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de 
vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz”.

Având in vedere faptul ca titularul dreptului de concesiune este constructor de buna-credinta, 
construcţia realizata in baza autorizaţiei de construire fiind inscrisa in evidentele de carte funciara, 
aplicarea textului de lege menţionat la cazul analizat este o măsură legala. De asemenea, respectarea 
disciplinei contractului de concesionare, prin achitarea integrala a redeventei datorate, fapt atestat de 
serviciul de specialitate, precum si indeplinirea obligaţiilor fata de bugetul local pentru imobilul teren ce 
face obiectul vanzarii, in mod similar dovedita, constituie criterii care dovedesc buna-credinta a 
concesionarului.

Raportat la aspectele detaliate, consideram ca propunerea de vanzare fara licitaţie publica a 
imobilului teren in suprafaţa de 22 mp situat in Turda, str.Lianelor fin., inscris in CF nr. 51672 Turda, 
nr.top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/2, este necesara, oportuna si legala, drept pentru care supunem spre dezbatere si 
aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

Arhitect S ef  
Mihaela VrabpttT)

întocmit, 
SefSEPGIS, 

Bianca Raluca Vascan

Seviciul Adninistratie Publica Locala,
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REFERAT DE APROBARE

Obiectul prezentului proiect de hotarare il constituie vanzarea fara licitaţie publica a unui teren in 
suprafaţa de 22 mp, situat in Turda, str.Lianelor f.n., către 1

Imobilul teren in suprafaţa de 22 mp situat administrativ in Turda, str.Lianelor f.n., inscris in CF 
nr.51672 Turda, identificat cu nr.top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/2, solicitat spre cumpărare, aparţine domeniului 
privat al Municipiului Turda si face obiectul contractului de concesionare nr.61/22.08.2000.Pe acest teren, 
concesionarul iniţial a edificat o construcţie cu destinaţia de spaţiu comercial, conform obiectului 
contractului de concesiune si in conformitate cu obiectivele stabilite in contract de către concedent.

Conform Raportului de Evaluare nr.l 162/09.09.2019, întocmit de către S.C. IRF Consulting 
S.R.L., valoarea de vanzare a terenului concesionat in suprafaţa de 22 mp, inscris in CF nr.51672 Turda, 
nr.top.l 181/1/1/1/1/1/1/1/2, situat administrativ in Turda, str.Lianelor f.n. este de 3400 lei fara TVA. La 
aceasta valoare se adauga TVA. Valoarea identificata de expert in cadrul raportului de evaluare se 
incadreaza in plaja de valori de piaţa ce se regăsesc ofertate pe piaţa imobiliara pentru astfel de terenuri 
care au aceleaşi caracteristici ca dimensiune, topografie, poziţionare, acces, etc.

Preţul de vânzare menţionat va fi achitat eşalonat, în rate lunare egale pe o perioadă de 6 luni, 
începând cu data de 01.12.2019. Plata se va face în rate lunare egale până în ultima zi lucrătoare a lunii 
pentru care se face plata. După această dată se percep majorări de întârziere, în cuantum de 0,01%, pentru 
fiecare zi de întârziere. Nerespectarea obligaţiilor de plată cu încă 30 de zile de la expirarea termenului de 
plată va duce la rezilierea contractului de vânzare-cumpărare.

Facturarea, urmărirea si incasarea contravalorii contractului se va face de către Direcţia 
Economica din cadrul Primăriei Municipiului Turda, prin compartimentul de resort.

Cumpărătorul va putea solicita intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara numai după 
achitarea integrala a preţului, iar cheltuielile ocazionate de intabularea terenului vor fi suportate de către 
acesta.

Având in vedere ca imobilul menţionat nu va putea fi altfel exploatat de către UAT Turda, decât 
prin vanzarea terenului aferent construcţiei către proprietarul acesteia, raportat la faptul ca redeventa 
aferenta concesiunii a fost achitata integral, deliberativul turdean poate hotari valorificarea terenului in 
modalitatea propusa.

De asemenea, potrivit art.364 al.l din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, „ Prin excepţie de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în 
proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, 
constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea 
terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat 
de consiliul local sau judeţean, după caz ”.

In considerarea aspectelor invederate, supun spre aprobare proiectul de hotarare in forma 
prezentata, intrucat indeplineste cerinţele legale.

I Primăria
Municipiului Turda

PRIM ARU L M U N IC IPIU LU I TURDA, 
C R IST IA N  OCT A V IA N M A  TE I

http://www.primariaturda.ro
mailto:contact@primariaturda.ro

















































	4.3.pdf
	proiect 4.3.pdf
	SKM_28719112212372.pdf


