
privindl transmiterea dreptului de concesiune
Tiganasi, pe care sunt edificate con

Consiliul Local al comunei Tiganasi,

Avand in vedere cererea inregistrata la

George, cu domicil iul in satul Mihail Kogaln

solicita transmiterea dreptului de concesiune

in satul Cirniceni, comuna Tiganasi, T 51, Parcela

si pe care si-a edificat casa de locuit, urmare
autentificat sub nr. 172 din 26,O2.2Ot6 de catre
- Sergiu cu sediul in localitatea Popricani, judetul

Avand in vedere raportul intocmit de

Primariei comunei Tiganasi, din 25.02.2015 cu

asupra lterenurilor pe care sunt edificate const

de vanzare - cumparare a constructiilor, in forma

In conformitate cu prevderile art. 13, 1.8,

autorizarea executarii lucrarilor de constructi i, r

ln considerarea prevedilor art. 24, alin.

publicitatea imobil iara, republicata, modificata

Potrivit dispoziti i lor art. 358, art ' 680 si ale

nr.287 din 2009;
lfazand si prevederile Ordonantei de

concesliune de bunuri proprietate publica, cu

Normele metodolohgoce de aplicare, aprobate

Avand in vedere Nota de fundamentare si

comunei Tiganasi, judetul lasi;

ln baza avizelor favorabile ale comisii lor

Tiganasi, judetul lasi;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 544

interes public;

Avand in vedere dispoziti i le art ' 6 din

decizionala in administratia publica locala;

Avand in vedere dispoziti i le Legii nr. 24 d

modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.36, al

alin.1. si 2 din Legea nr' 215 din 2001 privind ad

si completarile ulterioare;
ln temeiul art.45, alin.1 si art. l '15, ali

administralia publici localS, republicata, cu carile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL
ROMANIA

JUDETUL IASI
TEL / FAX:

I TIGANASI

unor terenuri situate in intravilanul
i i ,  in favoarea noului ProPrietar

lagi;

7969 din I6.!2.2Ot5 prin care petentul

comuna Mihail Kogalniceanu, judetul T

a terenului in suprafata de 1.000 m.p.
ce a fost concesionat de catre Voia

contractului de vanzare - cu
Notarului Individual Notarial Hauca

compartimentul de specialitate din

ivire la transmiterea dreptului de

catre noii proprietari , urmare incheierii

tentica;

ra ,,b", art. 41 din Legea nr. 50 din 1991
cu modificarile si comPletarile u

din Legea nr. 7 din 1996 Privind
Legea nr. 247 din 2005;

.87t - 873 din Noul Cod Civil aprobat prin

nr. 54 din 2006 Privin regimul
ificarile si completarile ulterioare,

H.G. nr. 168 din 2007;
oiectul de hotarare intocmite de catre

specialitate din cadrul Consil iului local al

2001 cu privire la l iberul acces la

a nr. 52 din 2003 cu Privire la

2000 cu privire la nornrtele de tehnica

2, f itera ,,c" , alin.5, litera ,,b" si art. t2l , a

ristralia publici locald, republicata, cu modi

1, l i tera ,,b" din din Legea 215 din 2001

0232/29907A;o2
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H O T A R A

de
si

tran

L23,



Art.L Se aproba transmiterea dreptului
m.p. situiat in satul Cirniceni, in Tarlaua 51,

funciara nr. 50592 a comunei Tiganasi si

din 19.11.2003, asa cum a fost modificat si

catre Voiia Alina, casatorita Rosca, cu domiciliul
proprietara a constructiei edificate pe terenul

cumparata de catre Ene George, CNP: 187

comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea,

contractului de concesiune asupra terenului, dupa

ArL3. Beneficiarul contractului de concesi

concesiune in evidentele de cadastru si publicitate

Art.3. Restul clauzelor contractuale isi

concesionar.
Art.4. Incheierea de admitere a notarii

concesiune pe durata existentei constructiilor pe

comunei Tiganasi, Compartimentul registrul agricol

ArL!. Compartimentul urbanism si

la incheierea actului aditional pentru modificarea

concesiune asupra terenului, in care noul

concesionari.

_1U!6. Secretarul comunei Tiganasi va
institutiei si va comunica prezenta hotirdre
controlului de legalitate, Primarului comunei Ti

Compartimentului Registrul agricol, urbanism si
Primarieri comunei Tiganasi si va asigura publicita

Presedinte de sedinta,

H O T A R $ T E :

concesiune a terenului in suprafata de
10315, nr. cadastral 60592, intabulat in

in baza Contractului de concesiune nr.
prin Actul Aditional nr. 1 din 18.04.2011,

satul Cirniceni, comuna Tiganasi, iudetul
ionat,impreuna cu sotul sau Rosca

11, cu domici l iu l  in satul  Mihai l

sa sa modifice in mod corespunzator pa

actului aditional.

transferat, are obligatia de a nota dreptul

ra, dupa semnarea actului aditional.

valabil itatea intre Comuna Tiganasi si

Cartea funciara a transferului dreptului

ma noului proprietar va fi depusa la

Compartimentul contabil itate.

din cadrul Primariei comunei Tiganasi va

mod corespunzator a parti lor contractelor

al constructiei vor avea calitatea

ra publicitatea prezentei hotarari la
i Prefectului - judelul la5i pentru

fostului concesionar, noului
stru, Compartimentului contabil itate din

acesteia prin afisare la sediul institutiei.

Data astazi, 29 februarie

Contrazemneaza conf. art. 117, litera

din Legea nr.215 din 2001

Secrelgr,T
starica iXt/-Marius
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