
ROMANIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA OTELEC 
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea cumpărării unui teren extravilan in suprafaţa de 500 mp 
in vederea realizarii proiectului Canalizare menajera si statie de epurare 
pentru Otelec si lohansifeld ( Ionel) -  Comuna Otelec , judeţul Timiş .

Consiliul local al comunei Otelec, judeţul Timiş ;
Având in vedere

• referatul domnului primar Szabo Csaba Zoltan cu privire la cumpararea
unui teren extravilan de 500 mp ;

• Planul de situatie privind terenul propus a fii cumparat,
avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 pentru buget finanţe, 

administrarea domeniului public si privat , valorificarea patrimonoului, realizarea 
lucrărilor publice , servicii către populaţie ,ordine publica , petitii si reclamaţii 
acordata proiectului de hotarare privind aprobarea cumpărării unui teren 
extravilan in suprafaţa de 500 mp in vederea realizarii proiectului Canalizare 
menajera si statie de epurare pentru Otelec si lohansifeld ( Ionel ) -  Comuna 
Otelec , judeţul Timiş .

In temeiul art.36 alin.(4)lit. d si alin (9) si a art 45 , din Legea 
nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale modificata si republicata :

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1 )Se aproba cumpararea , de către Consiliul Local al comunei 
Otelec in numele si pentru Comuna Otelec , a unui teren extravilan in suprafaţa 
de 500 mp proprietatea SC PRODGRAU SRL situat in extravilanul localitatii 
lohanisfeld parcela cadastrala A 2464/3 in vederea amplasarii statiei de transfer 
al apei menajere din cadrul proiectului Canalizare menajera si statie de epurare 
pentru Otelec si lohansifeld ( Ionel) -  Comuna Otelec , judeţul Timiş .

(2) Cumpararea terenului se face in condiţiile deptului comun , 
astfel cum este reglementat de Codul Civil .

(3) Preţul de vanzare -cumparare al terenului se stabileste prin 
negociere intre parti . pentru cumpărător , Consiliul Local al Comunei Otelec ,
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comisia de negociere a preţului va fii constituita prin Dispoziţia Primarului 
comunei Otelec .

Art.2. Se împuterniceşte primarul Comunei Otelec ing. Szabo Csaba 
Zoltan sa semneze Contractul de vanzare -cumparare a terenului mentionat la 
articolul 1 din prezenta hotarare in forma autentica , in numele si pentru Comuna 
Otelec in calitate de cumpărător .

Art.3.(1) Cheltuielile pentru întocmirea actelor premergătoare semnării 
Contractului de vanzare-cumparare in forma autentica : taxa de autentificare 
contract de vanzare- cumparare si onorariu de notar, precum si pentru orice alte 
acte ce vor fii necesare vor fii suportate de către , Cummparator ...

(2) de asemenea , cheltuielile pentru întocmirea actelor ulterioare 
semnării Contractului de vanzare-cumparare in forma autentica : intabulare 
drept de proprietate publica a comunei Otelec asupra terenului cumparat in 
Cartea Funciara vor fii suportate tot de către , Cumpărător-Comuna Otelec

Art.4. Primarul Comunei Otelec ing. Szabo Csaba Zoltan va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.5. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Primăriei comunei Otelec .
Publica, prin afişare.
Notarului public.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢA

Consilier 
Bolbos Maria

CONTRASEMNEAZA
Secretar
Talpai Gabor lanos
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