ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 125 /2017
privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare şi a cumpărării unui teren şi a
construcŃiilor aferente situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.130/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.7157/13.06.2017 şi raportul DirecŃiei tehnice nr.7158/13.06.2017;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c, art.121, alin.(4) şi art.45, alin.(1) şi (3) din
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Însuşeşte raportul de evaluare a terenului în suprafaŃă totală de 4.345 mp şi a
construcŃiilor aferente în suprafaŃă desfăşurată de 833 mp, proprietatea SC Activitatea Goscom
SA Orăştie, înscrise în CF 65850, nr.cadrastral 65850 rezultat din dezmembrarea CF nr.60270
Orăştie, nr.cadastral 60270, situate în PiaŃa Victoriei, nr.19 din municipiul Orăştie, întocmit de
către d-na Ioanăş Elisabeta - Carmen, expert evaluator ANEVAR, care constituie anexă la
prezenta hotărâre.
Art.2 : Aprobă cumpărarea prin negociere directă de la SC Activitatea Goscom SA
Orăştie a terenului şi construcŃiilor aferente, menŃionate la art.1, la valoarea maximă de 717.570
lei inclusiv T.V.A (603.000 lei fără T.V.A) în scopul implementării proiectului „Amenajare
parcaje în zona centrală şi punerea în valoare a unor monumente istorice prin asanarea de
construcŃii anexe”.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei economice;
- SC Activitatea Goscom SA Orăştie.

Orăştie, 16.06.2017

Preşedinte de şedinŃă,
ing.Petre Radu OnuŃ
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa extraordinară din data de 16 iunie 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

