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                 ROMÂNIA  

              JUDEŢUL TIMIŞ 

  ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE                                                              

              CONSILIUL LOCAL      

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR.110 

 DIN   31 IULIE 2018 

 

privind aprobarea vânzării directe către SC D&D JUMBO COMPANY SRL a terenului 

în suprafaţă de 258 mp, situat în Sânnicolau Mare, strada Republicii  nr.13, ap.1 

înscris în C.F. nr. 401413 Sânnicolau Mare, cu nr.top.966-967/b/1/a, 966-967/b/1/b/1, 

966-967/b/1/b/2, conform raportului de evaluare nr. 13709/18.07.2018 

 

 

                     Consiliul Local al oraşului Sânnicolau Mare, judeţul Timiş ; 

 

     Având în vedere: 

       

 referatul nr.13710/18.07.2018 întocmit de către d-na Marcu Loredana – şef Birou impozite şi 

taxe locale; 

 Expunerea de motive nr.13711/18.07.2018 a primarului Oraşului Sânnicolau Mare; 

 Petiţia d-nei Camelia Groza, administrator al SC D&D JUMBO COMPANY SRL, înregistrată la 

registratura Oraşului Sânnicolau Mare sub nr.11071/06.06.2018; 

 raportul de evaluare înregistrat la registratura Oraşului Sânnicolau Mare sub 

nr.13709/18.07.2018; 

 prevederile art.10, 21 alin.1, art.23, art.36 alin.2 lit.(c) şi alin.5 lit. (b) şi art.123 alin.(1) şi 

alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare;       

 procedura stabilită prin Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică;  
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 avizul Comisiei economico-financiară şi agricultură al Comisiei juridice, disciplină, amenajarea 

teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al  oraşului 

Sânnicolau Mare şi al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, învăţământ, sănătate, 

muncă şi protecţie socială, sport, familie şi protecţie copii;  

 

                   În temeiul art. 45 şi ale art.115 alin.1 lit.(b) şi alin.7  din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală,  republicată cu modificările şi completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

            Art.1. Se aprobă vânzarea fără licitaţie a imobilului teren în suprafaţă de 258 mp, situat în 

Sânnicolau Mare, strada Republicii nr.13, ap.1, înscris în C.F. nr. 401413 Sânnicolau Mare, cu nr.top. 

966-967/b/1/a, 966-967/b/1/b/1, 966-967/b/1/b/2, deţinut în baza contractului de concesiune 

nr.27376/14.11.2011,  la preţul de 30.200 lei fără TVA, echivalentul a 6500 euro, către SC D&D 

JUMBO COMPANY SRL, conform raportului de evaluare nr. 13709/18.07.2018. 

                     Beneficiara contractului vor achita terenul pe o perioadă de 3 ani în  rate lunare cu o 

dobândă de 3, 50 %,  conform BNR, rata dobânzii la facilitatea de creditare aplicată la fiecare rată, 

începând cu anul curent.                 

                   La vânzarea imobilului teren se va stabili suprafaţa liberă de construcţii-teren construibil, 

pentru care se va calcula valoarea TVA, conform prevederilor legale. 

 

             Art.2.  Beneficiara contractului de vânzare-cumpărare va suporta şi cheltuielile ocazionate cu 

evaluarea terenului în cauză, iar valoarea evaluării se va deduce din factura emisă de către evaluator 

pentru efectuarea expertizei în cauză. 

 

              Art.3.  Se împuterniceşte dl. Flaviu Teodor Brişan–şef Birou urbanism , investiţii, disciplină în 

construcţii, amenajarea teritoriului, agricol ca în numele şi pentru oraşul Sânnicolau Mare, să 

semneze la SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ DANIEL AMAN, EDUARD LAMBERT, 

EMIL-SIMION GRUI ŞI ALEXANDRA –EMILIA FRUNZĂ din Sânnicolau Mare contractul de vânzare 

cumpărare.  

             În cazul în care dl. Flaviu Teodor Brişan este în concediu se împuterniceşte d-na Loredana 

Anca Marcu- şef Birou impozite şi taxe locale să semneze contractul de vânzare cumpărare. 
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             Art.4.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului taxe şi 

impozite locale şi Biroului urbanism, investiţii, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului,  agricol. 

 

             Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţul Timiş ; 

- Secretarului oraşului Sânnicolau Mare ; 

- Primarului oraşului Sânnicolau Mare; 

- Biroului impozite şi taxe locale; 

- Biroului urbanism, investiţii, disciplină în construcţii, amenajarea teritoriului,  agricol; 

- D-lui Flaviu Teodor Brişan; 

- D-nei Loredana Anca Marcu: 

- SOCIETĂŢII PROFESIONALE NOTARIALE DANIEL AMAN, EDUARD LAMBERT 

EMIL-SIMION GRUI ŞI ALEXANDRA –EMILIA FRUNZĂ din Sânnicolau Mare; 

- D-nei Camelia Groza, administrator SC JUMBO COMPANY SRL. 

 

              
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ;                                      CONTRASEMNEAZĂ; 

CONSILIER                                                           SECRETAR 

CIPRIAN VALENTIN JURAVLE                      FLORENTINA CORINA  PETCU  

 


