AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Silvia-Elena Stanca

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal
Târgovişte în comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000

Consiliul Local Municipal Târgovişte, întrunit în şedinţa ordinară a lunii
decembrie 2020, având în vedere:
▪ Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 40659/25.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 40660/25.11.2020, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) din Codul administrativ,
adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
▪ Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița, nr. 681/05.11.2020, privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al
municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;
▪ Prevederile H.C.L. 52/2000 privind concesionarea directă a suprafeţei sau
vânzarea fără licitaţie publică a terenurilor cotă - parte indiviză, societăţilor
comerciale care deţin în proprietate spaţii cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă în blocurile de locuinţe din municipiul Târgovişte;
▪ Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal
Târgovişte;
▪ Prevederile art. 129 alin. (14) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G.
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. ee) și art. 196
alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se desemnează pentru a face parte din comisia de negociere a preţului
pentru terenurile cotă - parte indiviză, ce urmează a fi concesionate direct sau
vândute fără licitaţie societăţilor care deţin în proprietate spaţii cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă, următorii consilieri locali:
1. ________________
2. ________________
Art. 2 Prin Dispoziţia Primarului vor fi nominalizaţi ceilalţi reprezentanţi în
comisia de aplicare a prevederilor H.C.L. nr. 52/2000.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul Municipiului
Târgoviște, Direcţia Urbanism-Serviciul Cadastru, şi pentru comunicare,
Secretarul General al Municipiului Târgovişte.

INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan
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APROBAT
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
jr. Daniel-Cristian STAN
REFERAT DE APROBARE
pentru iniţierea unui proiect de hotărâre având ca obiect desemnarea
reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște in comisia de
aplicare a prevederilor HCL nr. 52/2000

Având în vedere :
- Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița
privind constatarea îndeplinirii
condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Municipiului Târgoviște,
județul Dâmbovița nr. 681/05.11.2020
- H.C.L. nr. 52/2000 referitoare la concesionarea directa a suprafeței de teren sau
vanzarea fără licitație publică a terenurilor cotă-parte indiviză societăților
comerciale care detin în proprietate spații cu altă destinație decât cea de locuință în
blocurile de locuințe din municipiul Târgoviște.
Precum și faptul că, prețul de vânzare a terenurilor cotă-parte indiviză,
societăților comerciale care detin în proprietate spații cu altă destinație decât cea
de locuință, se negociază de o comisie din care fac parte doi consilieri locali.
Componenta comisiei se completeaza cu persoane nominalizate de Primarul
Municipiului Târgoviste prin dispoziție.
Se propune astfel, redactarea unui raport de specialitate și a unui proiect de
hotarare care vor fi inaintate analizei și dezbaterii în vederea adoptarii unei hotarari
referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Târgoviște
in comisia de aplicare a prevederilor HCL nr. 52/2000.
Șef Serviciu Cadastru imobiliar, agricol,
banca de date, registrul agricol
ing. Tinel Traian Nicolae

APROBAT,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
jr. Daniel-Cristian Stan

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal
Târgoviște in comisia de aplicare a prevederilor HCL nr. 52/2000
Potrivit prevederilor H.C.L. nr. 52/2000 referitoare la concesionarea
directa a suprafeței de teren sau vânzarea fără licitație publică a terenurilor cotăparte indiviză societăților comerciale care detin în proprietate spații cu altă
destinație decât cea de locuință în blocurile de locuințe din municipiul
Târgoviște, prețul de vînzare este stabilit printr-un raport de evaluare întocmit
de un expert autorizat numit cu acordul părților, iar acesta constituie prețul
minim de la care se pornește negocierea prețului de vanzare.
Prețul de vânzare stabilit prin raportul de evaluare, urmează a fi negociat
de o comisie din care fac parte doi consilieri locali și care se completeaza cu
persoane nominalizate de Primarul Municipiului Târgoviste prin dispoziție.
Având în vedere Ordinul Prefectului Județului Dâmbovița privind
constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al
Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița nr. 681/05.11.2020, este necesara
desemnarea, potrivit noii configurații a consiliului local, a celor doi consilieri
locali care sa faca parte din comisia de negociere a pretului pentru terenurile
cotă-parte indiviză ce urmează a fi concesionate direct sau vandute fara licitație
societatilor ce detin in proprietate spații cu alta destinație decat cea de locuinta.
Șef Serviciu Cadastru imobiliar, agricol,
banca de date, registrul agricol
ing. Tinel Traian Nicolae

Șef Birou contencios juridic
jr. Elena Epurescu

