ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂLMACIU
HOTARAREA NR.206/2008
privind aprobarea decalarii termenului de plata a unui teren , pentru Rînjeu Nicolae , domiciliat în
Tălmaciu, str.Unirii, nr.128.Consiliul Local Tălmaciu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008;
Analizând raportul nr.9971/2008 intocmit de compartiment impozite si taxe din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu prin care propune decalarea termenului de plata al terenului vandut prin licitatie
către domnul Rînjeu Nicolae, domiciliat în Tălmaciu, str.Unirii, nr.128, motivandu-se ca numitul
cumparator din motive neimputabile, nu a obtinut avizele necesare de la Apele Române şi de la
Electrica, datorită canalului râului Sadu care se învecinează cu terenul în cauză şi a stâlpilor de
tensiune electrica care se află pe acest teren şi expunerea de motive nr.9972/2008 a primarului
oraşului Tălmaciu;
Ţinând cont de avizul favorabil dat de Consiliul Local Tălmaciu în şedinţa ordinară din data de
17.07.2008;
Având avizul comisiilor de specialitate;
In temeiul art.125 alin.2 lit.b din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare;
In baza art.46 alin.1, art.36 alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARAŞTE:
Art.1-Se aproba decalarea cu 12 luni a plătii ultimei rate pentru terenul identificat în CF 4421
Tălmaciu, nr.top. 4845/6/1 (nr.cad.995) cuprinsă în contractul de vânzare-cumpărare nr.
8978/18.10.2006 , teren adjudecat prin licitaţie publică, rată în cuantum de 49062,5 lei care se va
achita până la data de 30 iunie 2009.
Art.2-Se aproba incheierea unui act aditional la contactul de vanzare-cumparare nr.8978/2006
incheiat intre Primaria Orasului Talmaciu si domnul Rînjeu Nicolae, care va modifica ,in
conformitate cu art.1 ,decalarea termenului de plata a terenului.
Actul aditional la contract va cuprinde totodata obligatia cumparatorului de a instiinta de indata
Primaria Orasului Talmaciu data cand a obtinut avizele necesare constructiilor.
Art.3-Indeplinirea prezentei revine compartimentului viceprimar prin compartimentele urbanism si
impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Talmaciu.
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