Margitta municípium Helyi Tanácsa

Határozat
Elfogadása a területek eladásának, Margitta municípium privát tulajdonából, amelyiket
elfoglalják a garázsoknak szánt épületek, az Aleea Tineretului utcán és elsajátítása az
Anevar által megvalósított jelentéseknek.

Margittai municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre 2019.június 26-án.
Figyelembe véve: a2019.06.18 /4103 szakjelentését Margitta munícipium polgármesterének, a
2019.06.18/4140szakjelentését a Tehnikai Osztálynak, a Telekkönyvi kivonatok, amelyeken
belül tanúsítják a terület tulajdonjogát, a szakértő által készített értékelő jelentések, amelyet
Margitta munícipium polgármesteri hivatalánál regisztrálnak, 2019.06.05 /3767, 2019.06.05
/3768 és 2019.06.25/3769, a szakbizottság jóváhagyási jelentése.
A2001-es /215 Törvény 124-es cikkelyének és a1998-as/213 Törvény 2. Bekezdése szerint,
A 2001-es/215 Törvény 36-os cikkelyének 2. Bekezdésének c pontja alapján, későbbi
módosításokkal és kiegészítésekkel.

Határoz
1.Cikkely: elfogadják a kiértékelő jelentést, amelyet egy felhatalmazott szakértő, az Anevar
cégtől, ahogy következik: 2019.06.05/3767, amely 25 négyzetméter, 104521
kadaszterszámmal, 104521-es Telekkönyvi számmal, kiértékelői jelentés, amelyet 2019/3768
a 23 négyzetméteresen, 104650 kadaszterszámmal, 104650-es Telekkönyvi számmal,
szakjelentés, amelyet 2019.06.05/376 számon iktattak be, 26/281 négyzetméter, 1137/2-es
topó számmal, 104061 Telekkönyvi számmal.
2.Cikkely: elfogadják a terület eladását, amely Margitta munícipium privát tulajdona,
amelyeken garázsok vannak felépítve, az Aleea Tineretului utcán, amely a topószámmal és
kadaszterszámmal a következőképpen van beiktatva: 25 négyzetméter, 104521-es
kadaszterszámmal, 104521 Telekkönyvi számmal, 23 négyzetméter, 104650-es
kadaszterszámmal, 104650-es Telekkönyvi számmal, 26 négyzetméter, osztatlan kvóta,
26/281-es négyzetméternyi, 1137/2 Topó számmal, 104061 és Telekkönyvi számmal.
3.Cikkely: elfogadják bizonyos intézkedések meghatározását: Telekkönyvi garázsok,
hallgatólagosan a kadaszteri dokumentáció, abban az esetben, ha nincs kadaszteri
dokumentáció. Az eladást hitelesen a garázsok tulajdonosa által történik, akik a szerződés
tulajdonosai, azzal a bérleti díjjal, amelyet napi szinten fizetnek.

4.Cikkely: megállapítják az eladási értékét, amely 22 euró/négyzetméter+ TVA, amelyet
átalakítanak lejbe a BNR banknál.
5.Cikkely: A jelen határozatot a garázsok tulajdonosának tudomására hozzák, a fentebb
említett zónákból, amely az Urbanisztikai és várostervezési osztály által lett megemlítve.
6Cikkely: A jelen határozatot közlik: a Bihr megyei Prefektúra Intézményével, Margitta
municípium polgármesterével, a Várostervezési és urbanisztikai Osztállyal, dossziéba.
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