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HOTĂRÂREA Nr.....
din data d e.....................

privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 24/27 ianuarie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţa.............

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras şi raportul de specialitate nr. 
/ al Direcţiei Buget Finanţe - Serviciul Venituri Bugetare din care rezultă că în cuprinsul FICL 24/2022 
s-au strecurat două erori materiale in sensul că numărul corect al HCL de expropriere este 261/26.11.2020 
si in dispozitivul hotărârii „debitul principal sa fie stins pănă la 31.03.2022”

Ţinând seama de avizele Com isiei........................................................................................ ....................

Luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4 , lit.c, alin. 14 din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, art.154, alin.l si ale art.196, alin.l, lit.adin OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în HCL nr.24 din 27 ianuarie 2022 în sensul
că în preambulul hotărârii se va citi “ .........expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2020”
în loc de “ .........expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2021” asa cum este menţionat
eronat şi de asemenea în dispozitivul hotărârii se va menţiona “ .......  să fie stins până la data de
31.03.2022” în loc de „ ........ să fie stins până la data de 31.03.2021” asa cum este menţionat eronat,
menţiune făcută şi în plenul şedinţei de către secretarul general şi aprobată.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
municipiului Fagaras, prin Direcţia buget-finante, serviciul venituri bugetare
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Prezenta hotărâre se comunică:
-1 ex. Dosar şedinţă 
-1 ex. Colecţie 
-1 ex. Prefectură 
-1 ex. Primar 
-1 ex. Secretar general 

-1 ex. Serviciul Venituri Bugetare
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RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE HOTARARE AL
CONSILIULUI LOCAL

privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 24/27 ianuarie 2022

Prin HCL nr.24 din 27 ianuarie 2022 s-a aprobat acordarea de înlesniri la plata majorărilor de 
întârziere datorate bugetului local de către domnul Golaşiu Comeliu şi doamna Golaşiu Ileanaâ

La redactarea hotărârii s-au strecurat două erori materiale în sensul că în preambulul hotărârii este
menţionat “ ........ expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2021” în loc de
“........ expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2020” asa cum este corect, exproprierea
fiind aprobată prin HCL 261/26.11.2020 asa cum rezulta din actele anexate.

De asemenea în dispozitivul hotărârii se va menţiona “ ....... , să fie stins până la data de
31.03.2022” în loc de „ ....... să fie stins până la data de 31.03.2021” asa cum este menţionat eronat,
aceasta menţiune fiind făcută si plenul şedinţei

Propunem îndreptarea erorilor materiale in sensul celor menţionate anterior

NR. CRT. FUNCŢIA ŞI ATRIBUŢIA NUMELE ŞI 
PRENUMELE

DATA SEMNĂTURA

1. Sef Serviciu Nemeş -Vintilă Nicoleta 2^02.2022
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REFERAT DE APROBARE

privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 24/27 ianuarie 2022

Prin HCL nr.24 din 27 ianuarie 2022 s-a aprobat acordarea de înlesniri la plata majorărilor de 
întârziere datorate bugetului local de către domnul Golaşiu Corneliu şi doamna Golaşiu lleanaâ

La redactarea hotărârii s-au strecurat două erori materiale în sensul că în preambulul hotărârii
este menţionat “ ........ expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2021” în loc de
“ ........ expropriat de Municipiul Făgăraş prin H.C.L.261/26.11.2020” asa cum este corect, exproprierea
fiind aprobată prin HCL 261/26.11.2020 asa cum rezulta din actele anexate.

De asemenea în dispozitivul hotărârii se va menţiona “ ....... , să fie stins până la data de
31.03.2022” în loc de „ ....... să fie stins până la data de 31.03.2021” asa cum este menţionat eronat,
aceasta menţiune fiind făcută si plenul şedinţei

Propunem îndreptarea erorilor materiale in sensul celor menţionate anterior

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU
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HOTĂRÂREA nr.261 
din data de 26 noiem brie 2020

- privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafaţă de 1600 mp, 
proprietate privată a unor persone fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de 

interes local" SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, Făgăraş”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in şedinţa ordinara,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.53.124/17,11.2020 şi 
Raportul de specialitate al Compartimemilui juridic nr. 53124/1/17.11.2020, prin care se propune 
declanşarea procedurii de expropriere a imobilului teren în suprafaţă de 1600 mp, proprietate privată a 
unor personae fizice, afectat de coridorul lucrării de utilitate publică de interes local” SENS 
GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR , Făgăraş”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 
pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 
precum şi al Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Având in vedere temeiurile juridice prevăzute de dispoziţiile:
a) a r t  121 alin. (1) si alin. (2) din Constituţia României, republicata;
b) art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg Ia 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;
d) art. 21 lit. (m) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentr cauza de utilitate publica, necesara 

realizării unor objective de interes naţional, judeţean si local, actualizata precum si a Normelor de 
aplicare a Legii nr. 255/2010

f) art 44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, 
docum entaţiile tehnico-econom ice ale obiectivelor de investirii noi, a căror finanţare se asigura 
integral sau in com pletare din bugetele locale, precum si a celor finanţate din im prum uturi 
in tern e sau externe co n tractate  d irect sau garantate de au torităţile  administraţiei publice 
locale, se aproba de autoritatile deliberative;

g) Legii nr 7/1996 privind cadastrul si publicitatea im obiliara, republicata si
actualizata;

Având în vedere HCL nr. 133/28.05.2020 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR , Făgăraş”.

Având in vedere HCL 24/31.01.2020 prin care s-a aprobat ca oportuna si de interes local, 
achiziţionarea imobilului -  teren intravilan, înscris în CF 105810-Făgăraş, proprietatea d-lor Golaşiu Ileana 
şi Golaşiu Corneliu, imobil situat în Făgăraş, la intersecţia străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor în vederea 
realizării investiţiei amenajare parcare autoturisme.

Văzând că amplasamentul lucrării se «identifică cu planul de situaţie avizat de O.C.P.I, astfel cum a 
fost recepţionat tehnic, cu procesul verbal nr. 2340/2020 şi afectează suprafaţa totală de 3081 mp, din care 
1600 mp reprezintă teren proprietate privată aparţinând unor persone fizice,

Având in vedere H.C.L. 33/2020 privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019, 
pentru terenul intravilan, în suprafaţă de 1600 mp, înscris în CF 105810 Făgăraş, proprietatea d-lor Golaşiu 
Corneliu şi Golaşiu Ileana, situat în Făgăraş la intersecţia străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea 
realizării investiţiei amenajare parcare autoturisme şi infrastructură rutieră, aprobat la cumpărare.
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în temeiul art. 129 alin, 2 lit. b, c şi d, alin. 4, lit  d, alin 6, litc, alin. 7 lit. k, art. 136, art. 139 alin. 2, 
art. 196 alin. 1 art. 286 alin 4 şi art. 296 din OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ.

A rt. 1. îşi încetează aplicabilitatea HCL 24/31.01.2020, precum şi a HCL.nr33/2020, întrucât nu a 
fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică.

A rt. 2. Se însuşeşte Raportul de evaluare nr.73/25.11.2019, întocmit de Toth Eniko ~ evaluator 
autorizat ANEVAR, cu valoarea de 15,12 euro/mp., parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt.3 . Se aproba coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica de interes local “SENS 
GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR , Făgăraş ” identificat prin Planul de situaţie avizat de OCPI 
astfel cum a fost recepţionat tehnic, cu procesul verbal nr. 2340/2020, an exa nr. 1 la prezenta hotarare, 
parte integranta.

A r t .4. Se aproba declanşarea procedurii de expropriere pentru cauza de utilitate publica, a 
imobilului proprietate privata care face parte din coridorul de expropriere “SENS GIRATORIU 
STRADA GHIOCEILOR , Făgăraş” reprezentând;

• imobil -  teren intravilan situat în Fagaraş, în suprafaţă de 1600 mp, înscris în CF 105810 Făgăraş »
nr. top 2320/3/4/2;

A r t ,5. Se aproba Lista cuprinzând proprietarii si titularii drepturilor reale ale căror imobile 
sunt afectate de coridorul de expropriere “SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR , Făgăraş” 
precum şi valoarea despăgubirilor individuale, conform  anexei nr. 2 la prezenta, parte 
in tegran ta.

A r t .6. Se aproba alocarea de la bugetul al Muncipiului Fagaras a sumei de 115.316 lei, suma 
aprobata prin H.C.L. 33/2020 valoarea despăgubirilor ce se vor acorda proprietarilor imobilului care 
face obiectul art. 2 din prezenta hotarare, proprietari menţionaţi în anexa nr. 3, parte integranta, 
reprezentând o suprafaţa totala de 1600 mp, teren supus exproprierii.

A rt.7. Se aproba inscrierea, după perfectarea operaţiunilor legale, intr-o nouă foaie de carte 
funciara a imobilelor reprezentând coridorul de expropriere “SENS GIRATORIU STRADA 
GHIOCEILOR , Făgăraş”, conform Planurilor de s itu a ţie  a p ro b ate  îa art. 1, cu categoria  de 
folosinţa CC -  curţi si construcţii.

A r t .8. Se mandateaza Primarul pentru emiterea Deciziei de expropriere.

A rt. 9. Se aprobă trecerea în proprietatea publică a municipiului Făgăraş a terenului identificat 
conform art. 2.

A rt. 10. Se aprobă completarea şi actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului 
Făgăraş corespunzător datelor din prezenta hotărâre*.

X ' ^  i. \
Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului, Făgăraş prin Direcţia Bught/- Finanţe*. Compakiment Implementare proiecte de finanţare, 
Compartiment evidente patrimoniu, pentru comtpfcâhB si'conformare,

HOTĂRĂŞTE;

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL, 
LAURÂ ELENA GTÎT1WA

ALDEAIULIANA

a



Hotărârea s-a adoptat cu 17 v o tu ri p en tru  şi 2 ab ţin eri. 
Consilieri in funcţie -19  
Consilieri prezenţi -19

P rezen ta  h o tă râ re  se  co m un ică:

lex. Dosar şedinţă 
rex. Colecţie 
lex. Prefectură 
lex. Primar 
lex, Secretar general 
lex. Afişare
lex. Direcţiei Buget-Finante
lex. Compartiment Implementare proiecte de finanţare 
lex. Compartiment evidenta patrimoniu 

- lex. Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă

Cod: F-50
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