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HOTĂRÂREA nr.15 

din data de 31 ianuarie 2018 
 

-privind aprobarea  însușirii raportului de evaluare nr. 8/2018 întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. 
Oțelea Toma pentru stabilirea valorii de piață în scopul achiziționării imobilelor – terenuri situate în 

intravilanul Municipiului Făgăraș înscrise  
în CF 101239 Făgăraș, CF 104630 Făgăraș si CF 100611 Făgăraș 

 
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Analizând Referatul cu nr. 2263/22.01.2018 al Compartimentului Implementare Proiecte de 
Finantare prin care se propune însușirea, de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș a Raportului de 
evaluare nr. 8/2018 întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. Oțelea Toma, pentru stabilirea valorii de 
piață în scopul achiziționării imobilelor înscrise în CF 101239 Făgăraș, CF 104630 Făgăraș si CF 100611 
Făgăraș în vederea modernizării infrastructurii rutiere cu tema de proiectare: "Modernizarea si 
pietonizarea zonei centrale Făgăraş", 

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului nr. 2264/22.01.2018, 

Ținând seama de HCL nr. 312/20.12.2017 prin care s-a aprobat ca oportună și de interes local, 
achiziționarea imobilului – teren intravilan imobil înscris în CF nr. 100611 (CF vechi 7105) Făgăraș, nr. top 
1440/1, 1442/2/1 proprietatea lui Delcea Cornel Marius si Delcea Daniela, amplasat în Municipiul 
Făgăraș, zona B-dul Unirii, în vederea modernizării infrastructurii rutiere cu tema de proiectare: 
"Modernizarea si pietonizarea zonei centrale Făgăraş", 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 
comerț şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti, problemele minorităților, 

           Ținând seama de HCL nr. 313/20.12.2017 prin care s-a aprobat reevaluarea unor imobile - terenuri 
situate in intravilanul Municipiului Fagaras inscrise in CF 101239 Fagaras si CF 104630 Fagaras, 
proprietatea lui Suciu Constantin si respectiv Mihali Marioara Sanda,  zona B-dul Unirii, în vederea 
modernizării infrastructurii rutiere cu tema de proiectare: "Modernizarea si pietonizarea zonei centrale 
Făgăraş", 

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. 8/2018, anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta 

hotărâre, întocmit în vederea stabilirii valorii de piață a imobilelor – terenuri situate in intravilanul 

Municipiului Fagaras dupa cum urmeaza: 

 imobil – teren intravilan situat în Fagaraș, în suprafață de 281 mp, înscris în CF 101239 Făgăraș.  
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 imobil – teren intravilan situat în Făgăraș, în suprafață de 280 mp, înscris în CF 104630 Făgăraș.  

 imobil – teren intravilan situat în Făgăraș, în suprafață de 235 mp, înscris în CF 100611 Făgăraș.  

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 SEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
ȘUTEU MARILENA-DORINA                Secretarul municipiului, 
                   LAURA ELENA GIUNCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abţinere 
Consilieri în funcție-19 
Consilieri prezenți-18 
 
Prezenta hotărâre se comunică: 
-1 ex. Dosarul de sedință 
-1 ex. Colecție 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar 
-1 ex. Administratorul Public 
-1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare 
-1 ex. Direcția Buget-Finanțe 
-1 ex. Compartimentul Evidență Patrimoniu 
-1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă 
-1 ex. Afişare. 
Cod: F-50 
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