ROMANIA
JUDEJUL BUzAU
MUNICIPIUL BUzAU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTARARE NR. 90/21.04.2022

pentru aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune catre so\ii T M �i TV, respectiv so
\ii T G D �i T M E, a terenului proprietate privata a municipiului Buzau, aferent
spatiului comercial, situat in
municipiul Buzau,
precum �i a studiului de oportunitate

Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in $edinta ordinara;
Avand in vedere:
- cererile nr. 155.417 din data de 19 octombrie 2021 �i nr. 6.936 din data de 19
ianuarie 2021 prin care so\ii T M �i T V, respectiv sotii T G D �i T M E �i-au
exprimat optiunea de cumparare a terenului aferent spatiului comercial, situat in
municipiul Buzau;
2022;

- referatul primarului municipiului Buzau, inregistrat sub nr. 95/CLM/21.04.

- raportul de specialitate nr. 80.191/21.04.2022 al Serviciului Evidenta
Patrimoniu $i Licitatii din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Buzau;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public �i privat al municipiului;
- avizul Comisiei juridice, pentru administratie publica locala, disciplina,
respectarea drepturilor $i libertatilor cetatene�ti;
- prevederile art. 1.650 $i urm. din Codul civil;
- raportul de evaluare nr. 22.279/02.02.2022, intocmit de catre evaluatorul
autorizat ANEVAR Jiganu$ Radu, in baza contractului nr. 191.093/2021 incheiat cu
Municipiul Buzau;
- prevederile art. 364, art. 354, art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare;
-avizul negativ al secretarului general al municipiului Buzau, inregistrat la nr.
80.181/21.04.2022;
Tn temeiul prevederilor art., art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (6), lit. b), art. 139,
alin. (2), coroborat cu art. 5, lit. dd) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile 9i completarile ulterioare,

Art.1.- Se aproba vanzarea cu drept de preemptiune catre so\ii T M 9i
T V, respectiv so\ii T G D 9i T M E, cu domiciliul in municipiul Buzau, a terenului
proprietate privata a municipiului Buzau, in suprafata de 117,00 m.p., situat in
municipiul Buzau,teren aferent spatiului comercial aflat in proprietatea so\ilor in
baza contractului de vanzare - cumparare autentificat sub nr. 4.494 din 14 noiembrie
2019 la Biroul Individual Notarial Vergu $tefan $i a incheierii de indreptare a erorii
materiale autentificata sub nr. 14 din 25 februarie 2020 la Biroul Individual Notarial
Vergu $tefan.
Terenul prevazut la alin. 1 din prezentul articol este inscris in cartea funciara
nr. 60017 a UAT Municipiul Buzau, cu nr. cadastral 60017 $i este identificat conform
extrasului de carte funciara pentru informare, document prevazut in anexa nr. 1, care
face parte integranta din prezenta hotarare.

Terenul este inscris in inventar la numarul 999992198 cu valoarea de inventar
de 119.803,50 lei.
Art.2.- Vanzarea prin valorificarea dreptului de preemptiune a terenului de la
art. 1 se face cu pretul de 24.570,00 euro, platibil in lei la cursul de referinta al Bancii
Nationale a Romaniei din ziua efectuarii platii, la care se adauga taxa pe valoarea
adaugata, pret stabilit de evaluatorul autorizat ANEVAR Tiganu� Radu prin raportul
de evaluare inregistrat la nr. 22.279/02.02.2022.
Art.3.- Consiliul Local al Municipiului Buzau i�i insu�e�te valoarea prevazuta la
art. 2.
Art.4.- Sotii T M 9i T V, respectiv sotii T G
D 9i T M E, care 9i-au exprimat intentia de a cumpara terenul, vor achita la
bugetul local, anterior eliberarii certificatului fiscal necesar autentificarii contractului
de vanzare-cumparare pretul terenului, redeventa calculata la zi, redeventa
datorata in baza contractului de concesiune nr. 603 din 30 ianuarie 2002, modificat
prin actul adi\ional nr. 146.273 din 27 noiembrie 2019, precum �i suma de 625,00
lei reprezentand contravaloarea raportului de evaluare intocmit de evaluatorul
Tiganu� Radu. Totodata vor suporta �i cheltuielile ocazionate de autentificarea actului
de instrainare, inclusiv cele privind inscrierea in cartea funciara a UAT Municipiul
Buzau a dreptului lor de proprietate asupra terenului dobandit.
Art.5.- Se aproba studiul de oportunitate privind vanzarea terenului prevazut la
art. 1 din prezenta hotarare, studiu prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.6.- Se imputernice�te primarul municipiului Buzau sa semneze contractul
de vanzare-cumparare.
Art.7.- Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Serviciului Evidenta
Patrimoniu 9i Licitatii, Serviciul Juridic 9i Contencios Administrativ �i Directia Finante
Publice Locale, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
INITIATORUL PROIECTULUI
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUzAU

AVIZUL NEFAVORABIL NR. 80.181/21.04.2022 AL
SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZAU

ANEXA nr. 1
la Hotararea nr. _ din _.04.2022
a Consiliului Local al Municipiului Buzau
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PENTRU INFORMARE

Carte Funciara Nr. 60017 Buzau

Cod veriftcare

A. Partea I. Descrierea imobilului
TEREN lntravilan

Nr. cadastral vechi:19265

Adresa: Loe. Buzau,
Nr. Nr. cadastral
Observatii / Referinte
Suprafata* (mp}
Crt Nr, topografic
Al
60017
Constructia Cl inscrisa in CF 60017-Cl;
117

e.

Partea II. Proprietari $i acte

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate �i alte drepturi reale

156876 / 12/11/2019

I

Act Administrativ nr. 43, din 31/03/2011 emis de Primaria Buzau;
Bl lntabulare, drept de PROPRIETATEdomeniul privat, dobandit prin Lege.I
cota actuala 1/1
1) MUNICIPIUL BUZAU, CIF:4233874

C. Partea 111. SARCINI
inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie �i sarcini

58404 / 27/05/2020

I

Act Administrativ nr. 146273, din 27/11/2019 emis de Primaria Buzau;
lntabulare, drept de CONCESIUNEpana la data de 30.01.2051.
J
C2
dobandit orin Conventie cota actuala 1/2
1) TM
2) TV
lntabulare, drept de CONCESIUNEpana la data de 30.01.2051,
C3
1
dobandit orin Conventie cota actual a 1/2
1) TM
2) TG

Document care con/ine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr 677/2001

Referinte

Al

Referinte

Al

Al
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ANEXA nr. 2

la Hotararea nr.
din .04.2022
a Consiliului Local al Municipiului Buzau

STUDIU DE OPORTUNITATE

aprobarea vanzarii cu drept de preemptiune catre so\ii T M 9i T V,
respectiv so\ii T G 9i TM, a terenului
proprietate privata a municipiului Buzau, aferent spatiului comercial, situat in
municipiul Buzau,

CAP. I. DATE GENERALE ALE STUDIULUI DE OPORTUNITATE
Terenul care face obiectul vanzarii, in suprafata de 117,00 m.p., este situat in
municipiul B uzau,. Pe acest teren se afla o constructie spatiu comercial aflat in proprietatea sotilor Tarite Mihai 9i Tarite Valerica, respectiv
sotii Tar'fte Gheorghe Dumitru 9i Tarite Mihaela Emilia, in baza contractului de
vanzare - cumparare autentificat sub nr. 4.494 din 14 noiembrie 2019 la Biroul
Individual Notarial Vergu $tefan �i a incheierii de indreptare a erorii materiale
autentificata sub nr. 14 din 25 februarie 2020 la Biroul Individual Notarial Vergu
$tefan.
Terenul proprietate privata a municipiului Buzau, este inscris in cartea funciara
nr. 60017 a UAT Municipiul Buzau, cu nr. cadastral 60017, este inscris in inventar la
numarul 999992198 cu valoarea de inventar de 119.803,50 lei.

CAP. II. MOTIVAJIA VANZARII
Vanzarea este indicata de motive de ordin legislativ, financiar, juridic:
1. Motivatia pentru componenta legislativa:

- potrivit dispozi\iilor art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare,
"Consiliul Local exercita atribufii privind administrarea domeniului public §i privat al
comunei, ora§ului sau municipiului ", iar in exercitarea acestor atribu\ii, potrivit art.
129, alin. (6), lit. b), din acela9i act normativ Consiliul Local " hotara§te vanzarea,
darea rn administrare, concesionarea, darea rn folosinta gratuita sau 1nchirierea
bunurilor proprietate privata a comunei, ora§ului sau municipiului, dupa caz, 1n
condifii/e legii ";
- potrivit art. 363, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, vanzarea bunurilor din
domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se face prin licitatie
publica, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel;
- 1n conformitate cu dispozitiile art. 364, alin (1) 9i (2) din Ordonanta de Urgenta nr.
57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, "
rn cazul vanzarii unui teren aflat 1n proprietatea privata a statului sau a unitafii
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcfii, constructorii de buna-credinta
ai acestora beneficiaza de un drept de preempfiune la cumpararea terenului aferent
construcfiilor. Preful de vanzare se stabile§te pe baza unui raport de evaluare, aprobat
de
consiliul
local
sau
judetean,
dupa
caz.
Proprietarii construcfiilor prevazute la a/in. (1) sunt notificati 1n termen de 15 zile
asupra hotararii consiliului local sau judetean §i 1§i pot exprima opfiunea de
cumparare 1n termen de 15 zile de la primirea notificarii."

