
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

ORASUL VALENII DE MUNTE 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTARARE 
privind  aprobarea vanzarii unui teren, ce apartine domeniului privat al orasului 

Valenii de Munte, cu numarul cadastral 24351, CF 24351 situat in orasul  

Valenii de Munte,  str.Digului, nr.16 

 

  

 Avand in vedere prevederile legale cuprinse in: 

- art.36 alin.(1), alin.(2) lit.c) si alin.5 lit.b) si art.123 alin.(3) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- art.292 alin.(2) lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- pct.55 alin.(6) din H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- art.1755 din  din Noul Cod Civil; 

- cererea d-lui Petrescu Robert - Emanuel, inregistrata la institutia noastra 

sub nr.6463/29.03.2018; 

Vazand  raportul  intocmit de catre serviciul buget – finante, impozite si taxe 

locale si raportul intocmit de catre comisia pentru activitati economico-financiare si 

agricultura ; 

 

In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Consiliul Local al orasului Valenii de Munte adopta prezenta hotarare: 

 

 Art.1. Se aproba vanzarea terenului intravilan in suprafata de 230 m.p.conform 

contractului de concesiune nr.4908/07.08.2006, respectiv 313 m.p. rezultata in urma 

masuratorilor, categoria de folosinta curti – constructii, cu numarul cadastral 24351, CF 

24351, tarla 49, parcela 276/17, situat in orasul Valenii de Munte, strada Digului, nr.16, 

ce apartine domeniului privat al orasului Valenii de Munte, fiind in administrarea 

Consiliului Local al orasului Valenii de Munte, cu drept de preemptiune catre Petrescu 

Robert – Emanuel si Petrescu Claudia  proprietari ai constructiei realizate pe acesta. 

Art.2. Planul de amplasament si delimitare a imobilului si vecinatatile acestuia 

sunt indicate in anexa nr. 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.3. Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre evaluator autorizat Ghioca 

Gheorghe, inregistrat sub nr.70107/08.10.2018, anexa nr.2 la prezenta hotarare, prin care 

se stabileste ca, pretul de vanzare al terenului este de 1.252 euro (pretul de vanzare va fi 

stabilit la cursul valutar al B.N.R., din ziua efectuarii platii), la care se adauga T.V.A.. 

 Art.4.(1) Pretul terenului poate fi achitat in una din urmatoarele modalitati :  

a) integral la data incheierii actului autentic ; 



b) un avans de 30% din valoarea terenului achitat la data incheierii actului 

autentic de vanzare – cumparare, iar restul de prêt in rate pe o perioada de 

pana la doi ani. 

 (2) Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate 

din pret. 

Art.5. (1) Vanzarea imobilului se va face  prin act autentic, notarial. 

(2) Se imputerniceste primarul orasului Valenii de Munte sa semneze actul de 

vanzare – cumparare. 

 Art.6. Se stabileste in sarcina cumparatorului suportarea cheltuielilor privind 

efectuarea intabularii terenului, a raportului de evaluare si a cheltuielilor pentru 

perfectarea contractului de vanzare – cumparare. 

 Art.7. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza: Primarul,  Serviciul buget – 

finante, impozite si taxe locale, Serviciul urbanism si compartimentul cadastru si 

agricultura. 

Hotararea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte si se va 

publica pe site-ul institutiei. 

Afisarea, publicarea  si comunicarea se vor face de catre  Serviciul administratie 

publica locala. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

Savulescu Eugen 

 

 

CONTRASEMNEAZA: 

                                    SECRETAR – Onoiu Elena - Adina 
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