
D A T A ________
AVIZAT

COMISIA DE SPECIALITATE 
NR. 3 A CONS. LOCAL 

PREŞEDINTE

DATA *

RAPORT AL a

SEF SERVICIU 
S.A.P.L.

P R O I E C T  D E  H O T A R A R E
privind aprobarea unui schimb de terenuri

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in şedinţa ordinara in data de 
2020.

Luând in dezbatere Proiectul de hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri 
proiect elaborat din iniţiativa d-lui Primar Cristian Octavian Matei;

Având in vederea Raportul de Specialitate comun al SUATC si al S.A.P.L. cu nr.
__________ , prin care se propune efectuarea unui schimb de terenuri intre Municipiul
Turda si Jucan Adrian Teodor si soţia Gherda Maria;

Vazand Raportul de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţa a proprietăţii imobiliare 
-teren intravilan-situat in Municipiul Turda, str. Caisului FN, jud. Cluj cu nr. 154/2021 si 
Raportul de evaluare pentru stabilirea valorii de piaţa a proprietăţii imobiliare -teren 
intravilan-situat in Municipiul Turda, str. Alunisului FN, jud. Cluj cu nr. 154/2021 nr. 
153/2021, ambele intocmite de către Societatea IRF Consulting S.R.L.

In confonnitate cu prevederile art. 129, al. (1) si (2), litera (c) si alin. 6 lit. (b), art. 
108, lit. (e), din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ;

Potrivit art 1763, art 1764, art. 1765 din Legea 287/2009 privind Codul Civil 
republicata cu completările si modificările ulterioare;

In temeiul art 139, al. (3), lit. (a), art. 140, al. (1) si art. 196, al. (1), lit. (a) din OUG 
57/2019 si a Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Turda ;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se insusesc rapoartele de evaluare a proprietăţilor imobiliare -teren intravilan- 
care fac obiectul schimbului, respectiv Raport de evaluare nr. 154/202 lpentru stabilirea 
valorii de piaţa a proprietăţii imobiliare, apartinand Dior Jucan Adrian Teodor si soţia Jucan 
Gherda Maria, teren travilan-situat in Municipiul Turda, str. Caisului FN, jud. Cluj precum 
si Raport de evaluare nr. 153/202 lpentru stabilirea valorii de piaţa a proprietăţii imobiliare 
apartinand domeniului privat al Municipiului Turda, teren travilan-situat in Municipiul 
Turda, str. Alunisului FN, jud. Cluj ambele intocmite de către Societatea IRF Consulting 
S.R.L (anexa 1 si 2 care fac parte din prezentul proiect de hotarare).

Art. 2 Se aproba efectuarea unui schimb de terenuri intre Municipiul Turda, cu sediul 
in Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, reprezentata prin Primarul Municipiului 
Turda, Cristian Octavian Matei -  pe de o parte si Jucan Adrian Teodor si soţia Jucan Gherda 
Maria domiciliaţi in Turda, jud. Cluj pe de alta parte,
după cum urmeaza:

- Municipiul Turda, transmite in proprietate deplina către Jucan Adrian Teodor si 
soţia Jucan Gherda Maria unnatoarele imobile situate in Turda, str. Alunisului 
FN, jud. Cluj: teren neimprejmuit aflat in intravilanul Municipiului Turda, 
domeniul privat, inscris CF 51917 Turda, identificat cu nr. cad. 51917, in 
suprafaţa de 285 mp si teren neimprejmuit aflat in intravilanul Municipiului



Turda, domeniul privat, inscris in CF 51919 Turda, nr. cad 51919, in suprafaţa de 
281 mp, evaluate la Valoarea de 7.924 EUR, adica 39.040 lei, la cursul de referinţa 
pentru conversia in valuta de 4,9268 lei/EUR.

- Jucan Adrian Teodor si soţia Jucan Gherda Maria, transmite la schimb, in 
proprietate deplina către Municipiul Turda teren intravilan ,inscris in CF nr. 
57100 Turda, identificat cadastral cu nr. 57100, in suprafaţa totala de 500 mp, 
evaluat la valoarea de 7.950 EUR, adica 39.170 lei, la cursul de referinţa pentru 
conversia in valuta de 4,9268 lei/EUR.

Art. 3 Se imputerniceste domnul Jecan Claudiu Petrica, consilier juridic in cadrul 
Primăriei Turda, cu domiciliu in 1 , jud. Cluj,
identificat cu CNP i , sa semneze in form autentica contractul de schimb la
Biroul Notarului Public;

Art. 4. Taxele pentru perfectarea actelor de schimb se suporta de Municipiul Turda.
Art. 5. Terenul predat către Municipiul Turda se înregistrează in evidentele contabile la 

valoarea in lei a echivalentului de 7.950 de EUR, valoare care va fi inscrisa si in contractul 
autentic de schimb. Inventarul bunurilor care aparţin doemniului public al Municipiului 
Turda, se modifica si se completează cu influentele care decurg din aplicarea prezentei 
hotar ari.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului Turda, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului 
Cluj, Serviciului Administraţie Publica Locala, Direcţiei Economice, Serviciului Evidenta 
Patrimoniu si GIS în vederea ducerii la îndeplinire, domnului Jucan Adrian Teodor si soţiei 
Jucan Gherda Maria 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 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Mihaela Elena Mărginean

http://www.primariaturda.ro
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