
                               

 
                                                                                          

HOTĂRÂREA Nr.10 

                                                               din data de 31 ianuarie 2018    

 

- privind insusirea Raportului de evaluare nr. 103/18.12.2017 pentru imobilul situat in Fagaras,                       

str. T. Vladimirescu, bl.13, sc. A, ap. 17, aprobat la vânzare 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, 

             întrunit în ședință ordinară, 

 

            Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului, în calitate de 

inițiator cu nr.1468/2018, calitate conferită de prevederile atr. 33 din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor 

locali, cu modificarile și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. 6 din Legea 215/2001  

             Ținând seama de referatul nr.1468/16.01.2018 al Compartimentului evidență patrimoniu și 

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr.1468/1/16.01.2018 cu propunerea de însuşire a 

Raportului  de evaluare nr. 103/18.12.2017 intocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, imobil construcție 

aprobat spre vânzare, imobil proprietatea Statului Român situat în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl.13, sc. A, 

ap. 17 ,  
Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru 

servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 

cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de 

turism, relaţii externe şi integrare europeană, 
            Reținând prevederile  H.C.L. nr. 227 /31.10.2017 prin care s-a aprobat vânzarea imobilului,  

 Văzând prevederile art.1, 2 alin.4, art. 7, art. 11 Legea 85/ 1992 si  art.36 alin.2 lit „c” , ailn. 5 lit. ”b” 

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată,  

 În temeiul art. 45.alin. 3  si ale art.115 alin.1 lit (b)
 
 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală,republicata,modificata si completata, 

   

HOTĂRĂŞTE: 

            Art.1  Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 103/18.12.2017,  intocmit de Evaluator autorizat Toth 

Eniko,  anexa 1 la prezenta hotărâre, al imobilului situat în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl.13, sc. A, ap. 17 ,   

a cărui vânzare s-a aprobat prin, HCL nr. 227/2017, către Lungociu Lenuța la prețul de 77.210 lei. 

 

           Art.2. Prețul de vânzare final al imobilului este 77.610 lei incluzând și valoarea evaluării, sumă ce va 

face venit la bugetul local. 

 

          Art.3.  În cazul vânzării locuinţei  cu plata in rate a pretului, la incheierea contractului se va achita un 

avans minim de 10% din pretul locuintei. În acest caz  ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintei se 

eşaloneaza pe o perioada de 5 ani, la care se adaugă dobânda anuală stabilită de lege. 

 



           Art.4. Vânzarea propriu-zisă  a imobilului descris mai sus, se va perfecta conform Codului Civil prin 

act autentic la un notar public. 

 

            Art. 5. Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș ca personal sau prin persoane desemnate să 

semneze contractul de vânzare- cumpărare. 

 

            Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin  Compartimentul Evidență Patrimoniu  și Direcția Buget Finanțe. 

 

            Art. 7. Prin grija Secretarului Municipiului prezenta va fi comunicată în termen legal Primarului 

Municipiului Făgăraș, Prefectului și adusă la cunoștință publicului. 

 

                           

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

         ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                                LAURA ELENA GIUNCA 
   

 

 

 

 

 
 

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere 

Consilieri in functie -19 

Consilieri prezenti-18 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1ex. dosarul de şedinţă 

- 1ex. colecţie 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1 ex. Directia Buget Finante 

-      1 ex. Compartiment Evidenta patrimoniu. 

- 1 ex.Afișare 
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