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HOTĂRÂREA nr.310 
din data de 20 decembrie 2017 

 
-privind însuşirea Raportului  de evaluare nr. 33/2017  întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. 

Oțelea Toma pentru stabilirea valorii de piață în scopul achiziționării imobilului – înscris în CF nr. 
101665 Făgăraș, compus din teren cu suprafață de 9550 mp cu nr. top 176/1,243, 1873/6/1, 
1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1  și construcții  cu nr. cad. – C1, nr. 

top 176/1,243, 1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1,  amplasat 
în Municipiul Făgăraș,  zona str. Libertății, în vederea modernizarii infrastructurii rutiere cu tema 

de proiectare: ” Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a 
Municipiului Făgăraș” 

 
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Analizând Referatul cu nr. 38784/19.12.2017 al Compartimentului Implementare Proiecte 
de Finantare, prin care se propune însușirea, de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș a 
Raportului de evaluare nr. 33/2017 întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. Oțelea Toma, pentru 
stabilirea valorii de piață în scopul achiziționării imobilului înscris în CF nr. 101665 Făgăraș, 
compus din teren cu suprafață de 9550 mp cu nr. top 176/1,243, 1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 
1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1  și construcții  cu nr. cad. – C1, nr. top 176/1,243, 
1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1, proprietatea ROMANIAN 
PIGS SRL, CIF 33233479, Cluj – Napoca,str. Liviu Rebreanu, nr. 68, jud. Cluj, amplasat în 
Municipiul Făgăraș,  zona str. Libertății, în vederea modernizării infrastructurii rutiere cu tema 
de proiectare: ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a 
Municipiului Făgăraș”, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe 
şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al  Comisiei pentru administrația 
publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților 
cetățeneşti, problemele minorităților, precum și al Comisiei pentru activități ştiințifice, 
învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive şi de agrement, 

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului nr. 38785 din 19.12.2017,  

Ținând seama de HCL nr. 259/29.11.2017 prin care s-a aprobat ca oportună și de interes 
local, achiziționarea imobilului – teren intravilan în suprafață de 9550 mp, înscris în CF nr. 
101665 Făgăraș, compus din teren cu suprafață de 9550 mp cu nr. top 176/1,243, 1873/6/1, 
1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1  și construcții  cu nr. cad. – C1, nr. top 
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176/1,243, 1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1, proprietatea 
ROMANIAN PIGS SRL, CIF 33233479, Cluj – Napoca,str. Liviu Rebreanu, nr. 68, jud. Cluj,  
amplasat în Municipiul Făgăraș, zona str. Libertății, în vederea modernizării infrastructurii 
rutiere cu tema de proiectare: ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona 
industrială a Municipiului Făgăraș”, 

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 însușește Raportul de evaluare nr. 33/2017, anexa nr.1 parte integrantă din 

prezenta hotărâre, întocmit în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului – teren intravilan în 
suprafață de 9550 mp, înscris în CF nr. 101665 Făgăraș, compus din teren cu suprafață de 9550 
mp cu nr. top 176/1,243, 1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 1877/6/2/1  
și construcții  cu nr. cad. – C1, nr. top 176/1,243, 1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 
1874/6/2/1, 1877/6/2/1, proprietatea ROMANIAN PIGS SRL, CIF 33233479, Cluj – Napoca,str. 
Liviu Rebreanu, nr. 68, jud. Cluj,  amplasat în Municipiul Făgăraș, zona str. Libertății, în vederea 
modernizării infrastructurii rutiere cu tema de proiectare: ”Modernizarea coridorului de 
mobilitate urbană integrată în zona industrial a Municipiului Făgăraș”, imobil a cărui cumpărare 
s-a aprobat prin HCL nr. 259/29.11.2017. 

Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartimentului Implementare Proiecte de Finantare și 
Compartimentul Evidență Patrimoniu. 

Art. 3:  Prin grija Secretarului Municipiului, prezenta va fi comunicată în termen legal 
Primarului Municipiului Făgăraș, Prefectui și adusă la cunoștință publicului. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 

SUCIU ANDREEA-OANA                    Secretarul municipiului, 

         LAURA ELENA GIUNCA 
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Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi  pentru  

Consilieri în funcție - 19 

Consilieri prezenți-17 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

1 ex. Dosar specialitate 

1 ex. Colecție 

1 ex. Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte 

1 ex. Compartiment Evidență Patrimoniu 

1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

1 ex. Afișare 

 

 
 Cod: F-50 

 
 

  


