
 
                                                  

  HOTĂRÂREA nr.307 

                                    din data de 20 decembrie 2017 

 

-   privind  însuşirea Raportului de evaluare nr.26/08.08.2017 intocmit de PFA DOBRE C ELENA, 

privind imobilul – teren în suprafaţă de 100 mp., proprietatea Munipiului Făgăraş, situat în Făgăraş 

str.Dr.I.Şenchea  în vederea vânzării  prin licitaţie 

 

 CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară, 

  

Analizând referatul Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului şi energetic nr.24228 din 

23.08.2017, prin care se propune  însuşirea raportului de evaluare nr.26/08.08.2017, intocmit de PFA 

DOBRE C. ELENA, privind imobilul –teren în suprafaţă de 100 mp., proprietatea munipiului Făgăraş 

situat în Făgăraş str.Dr.I.Şenchea  în vederea vânzării  prin licitaţie,conform HCL nr.122 din 29.06.2017, 

Ținând seama de  avizul favorabil al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană, al 

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

libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, precum și al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului, 

Văzând   prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale   art. 36 

alin.2 lit.c,  alin.5 lit.b. 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  însuşeşte Raportul de evaluare nr.26/08.08.2017 intocmit de PFA DOBRE C ELENA, 

privind imobilul – teren în suprafaţă de 100mp proprietatea munipiului Făgăraş situat în Făgăraş 

str.Dr.I.Şenchea  în vederea vânzării  prin licitaţie, conform HCL.nr.122/29.06.2017, Raportul având o 

valoare de 1235 euro fără TVA.(12,35Euro/mp). 

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează  Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin  Serviciul Urbanism, amenajarea  teritoriului  şi energetic. 

  

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 

  SUCIU ANDREEA-OANA          Secretarul municipiului, 

             LAURA ELENA GIUNCA 

           

 

 

 

 



 

 

 

 

 Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi  pentru 

Consilieri în funcție - 19 

Consilieri prezenți-17 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

1 ex. Dosar de ședință 

1 ex. Colecție 

1 ex. Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Afișare 

1 ex. Serviciul Urbanism, amenajarea  teritoriului  şi energetic 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

                

 

 

 

 
Cod: F-50 

 

     


