
 
                                    

         HOTĂRÂREA nr.27 

                                         din data de 31 ianuarie 2018 

 

             -privind vânzarea  prin licitatie publica  a unui teren situat in Fagaras, str.Aleea Livezii nr.10A 

                                                                                                             

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară , 

 

Analizând referatul Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului nr.33872/25.01.2017, prin care se 

propune vânzarea  prin licitatie publica a unui teren in suprafaţă de 306 mp din terenul in suprafaţă totală de 7493 

mp identic cu cel inscris in CF.1488-Făgăraş cu nr.top.2237/4, aferent imobilului  situat in Fagaras, str.Aleea 

Livezii nr.10A, 

Având in vedere avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget fiannţe şi 

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

agricultură, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti,problemele minorităţilor, 

Văzând  prevederile  art. 36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si 123 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicată, 

În temeiul art 45 alin.3  şi 115 alin.1 lit.b)  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

republicată, modificată și completată, 

 

 

        HOTĂRĂŞTE : 

 

 

 Art.1. Se aprobă  vanzarea  prin licitatie publica a terenului in suprafaţă de 306 mp  din terenul in suprafaţă 

totală de 7493 mp identic cu cel in scris in CF.1488-Făgăraş cu nr.top.2237/4, aferent imobilului  situat in Fagaras, 

str.Aleea Livezii nr.10A, in conformitate cu documentaţia tehnică intocmită de PFA LAZEA ADRIAN. 

 

Art.2.Vânzarea  terenului de la art.1,se face  pe baza unui caiet de sarcini ,care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 . 

Art.3.Pretul de vanzare va fi stabilit prin Raport de evaluare intocmit de o persoana fizica autorizata, la 

soliciatrea municipalităţii, care va fi insusit ulterior de către Consiliul Local. 

 

Art.4.Se revocă HCL nr.38 din data de 26.03.2012 privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren  situat 

in Făgăraş str.Alea Livezii nr.10A. 

 

 Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraş, prin Compartiment Evidenţă patrimoniu . 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                  Secretarul Municipiului,  

  ŞUTEU MARILENA DORINA                                                           LAURA ELENA GIUNCA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Consilieri in funcţie-19 

Consilieri prezenţi-18 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

 

1ex. dosarul de şedinţă 

1ex. colecţie 

1ex. Prefectură 

1ex. Primar 

1ex. Secretar 

1ex.  Afişare 

1 ex.Compartimentul  de  urbanism,amenajare  teritoriului,energetic, 
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