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HOTĂRÂREA nr.24 

din data de 31 ianuarie 2018 

 

-privind aprobarea ca oportună și de interes local,  achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în 

CF 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, imobil situat în 

Făgăraș, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor în vederea realizării investiției amenajare 

parcare autoturisme  

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 

                

            Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 37872 /1/16.01.2018 și 

referatul de specialitate aprobat, nr. 37872/16.01.2018 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se 

propune aprobarea ca oportună și de interes local,  achiziționarea imobilului – teren intravilan, înscris în CF 

105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, imobil situat în Făgăraș, la 

intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme,  

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, 

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, modificată și completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art.1. Se aprobă ca oportună și de interes local, achiziționarea imobilului – teren intravilan, 

proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana , situat în Făgăraș, la intersecția străzii D-na 

Stanca cu str. Ghioceilor , astfel: 

- imobil teren intravilan situat în Făgăraș, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în 

suprafață de 1.600  mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, nr. top. 2320/a/4/2 , cu date referitoare la 

teren categoria folosință ”curți construcții”  

Art.2: Se aprobă demararea procedurii de evaluare a imobilului menționat  la art. 1, iar după obținerea 

Raportului de evaluare, Consiliul Local va aproba sau nu achiziția imobilului corelată cu alocarea bugetară în 

acest sens. 

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul prin 

Compartimentul evidență patrimoniu, Direcția economică și Biroul achiziții-investiții. 

        

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

           ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                                LAURA ELENA GIUNCA 
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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 

  
 

 

 
 

 

 
Cod: F-50      

                                                                                                             

           


