
                               

 
                                                                                          

HOTĂRÂREA NR.316 

                                                              din data de 20 decembrie 2017    

 

-privind însuşirea Raportului  de evaluare nr.81/10.10.2017, intocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, 

pentru stabilirea valorii de piață a terenului situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, jud. Brașov, proprietatea d-

lui Restea Emanuel Adrian și a d-nei Restea Andreea Irina, aprobat la cumpărare 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS 

                      întrunit în ședință ordinară, 

 

            Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului, în calitate de 

inițiator cu nr. 18932/29.06.2017, calitate conferită de prevederile atr. 33 din Legea 393/2004 privind Statutul 

aleșilor locali, cu modificarile și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. 6 din Legea 

215/2001,  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei 

pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

integrare europeană, 

   Analizând Referatul cu nr. 31913/23.10.2017  al Compartimentului evidență patrimoniu, prin care se 

propune însușirea, de către Consiliul Local al Municipiului Făgăraș a Raportului de evaluare nr. 

81/10.10.2017, intocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, imobil teren intravilan aprobat spre cumpărare, 

imobil proprietatea d-lui Restea Emanuel Adrian și a d-nei Restea Andreea Irina , situat în Făgăraș, Șos. 

Combinatului, 

Ținând seama de HCL nr. 148 din 31.07.2017  prin care s-a aprobat ca oportună și de interes local, 

achiziționarea imobilului – teren intravilan, în suprafață de 16.100 mp, înscris în CF nr. 100400 Făgăraș, situat 

în Făgăraș, Șos. Combinatului, jud. Brașov, proprietatea d-lui Restea Emanuel Adrian și a d-nei Restea 

Andreea Irina , în scopul rezolvării, din punct de vedere juridic a situației terenurilor ce vor fi amenajate de 

către municipiu,  

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 11 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. 81/10.10.2017, anexa nr.1 parte integrantă din prezenta 

hotărâre, întocmit în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului – teren intravilan, în suprafață de 16.100 

mp, înscris în CF nr. 100400 Făgăraș,  situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, jud. Brașov , proprietatea d-lui 

Restea Emanuel Adrian și a d-nei Restea Andreea Irina, în scopul rezolvării, din punct de vedere juridic a 

situației terenurilor ce vor fi amenajate de către municipiu, imobil  a cărui cumpărare s-a aprobat prin HCL 

nr. 148/31.07.2017. 



 

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

Municipiului Făgăraș prin Compartimentul evidență patrimoniu. 

        

            Art.3: Prin grija Secretarului Municipiului, prezenta va fi comunicată în termen legal Primarului 

Municipiului Făgăraș, Prefectului și adusă la cunoștință publicului. 

                           

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 

  SUCIU ANDREEA-OANA          Secretarul municipiului, 

             LAURA ELENA GIUNCA 

           

 

 

 

 

 

 

 

 Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi  pentru și o abținere 

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. Afișare 

1 ex. Compartiment Evidență Patrimoniu 

1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Administrator public 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

                

 

 

 

 
Cod: F-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


