
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  NR. 69
din data de 25.04.2019

privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil-teren în suprafaţă de 375 mp, 
situat în Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2019;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a unui 
imobil-teren în suprafaţă de 375 mp, situat în Turda, str. Ion Corvin, nr. 1B, judeţul Cluj, 
către proiect elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul
Cristian Octavian Matei;

Având în vedere raportul de specialitate comun nr. 8734/17.04.2019 al Serviciului 
Administraţie Publică Locală şi al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi 
Cadastru, 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.

a

In 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 aprobă reglementarea situaţiei juridice a imobilului teren în suprafaţă de 375 
mp, înscris în CF nr. 52129 Turda, identificat cu nr. top. 1559, 1558/2/1/2, în sensul 
transcrierii dreptului de proprietate a acestuia de pe Statul Român, în favoarea Municipiului 
Turda -  Domeniul Privat.

Art. 2. Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică a imobilului teren înscris în CF nr. 52129 
Turda, identificat cu nr. top. 1559, 1558/2/1/2, imobil aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Turda, situat administrativ în Turda, str. Ion Corvin nr. 1B, jud. Cluj, în 
suprafaţă totală de 375 mp, către

Art. 3. Preţul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare nr. 77/18.02.2019, întocmit 
de către Societatea IRF Consulting SRL, parte integrantă din prezenta hotărâre, este de 
47.975 lei, echivalentul a 10.125 EUR, la cursul de referinţă pentru conversie în valută de 
4,7383 lei/EUR. La această valoare se adaugă TVA.

Preţul de vânzare precizat la art. 3, va fi achitat integral până în data de 27.05.2019.
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