ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Ref. la stabilire preţ vânzare teren

Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 12064/24.08.2009, iniţiat de primarul oraşului
Corabia, jud. Olt;
- Raportul nr. 12083/25.08.2009 al Serviciului Urbanism, Amenajarea
teritoriului, Gospodărie comunală, Administrarea domeniului public şi
privat;
- Adresa nr. 70/20.08.2009 a Cooperativei de Consum Corabia –
Societate Cooperativă;
- Raportul de evaluare înregistrat la nr. 12016/24.08.2009;
- Hotărârea nr. 46/29.05.2009 a Consiliului Local al oraşului Corabia
privind inventarierea patrimoniului;
- Art. 36 (1), (2) lit. c, (5) lit. b şi 123 (3), (4) din Legea nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul art. 45 (1), (3) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat, în
vederea vânzării, a terenului intravilan în suprafaţă de 1761 mp, situat în Corabia, str.
Popa Şapcă nr. 1, jud. Olt, pe care este construit Restaurantul Parc, construcţie autorizată,
proprietatea Cooperativei de Consum Corabia – Societate Cooperativă.
Art.2.- Se stabileşte preţul minim de 5 Euro/mp, inclusiv TVA.
Art.3.- Proprietarul clădirii amplasate pe acest teren beneficiază de dreptul
de preempţiune.
Art.4.- Imobilul, constituit din teren intravilan în suprafaţă de 1761 mp,
având următoarele vecinătăţi:
- la Nord – Domeniul public local (Parcul oraşului)
- la Est – strada Popa Şapcă; Vraciu Dorel;
- la Sud – teren C.F.R.; Vraciu Dorel;
- la Vest – domeniul public local (Parcul oraşului),

nu face obiectul nici unui litigiu, nu a fost solicitat şi nu a făcut obiectul nici unei legi
privind proprietatea sau cu caracter reparatoriu şi nu este grevat de nici un fel de sarcini.
Art.5.- Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Serviciului Urbanism , Amenajarea teritoriului, Gospodărie comunală, Administrarea
domeniului public şi privat, Compartimentului Juridic şi Prefectului Judeţului Olt.
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