ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 204 /2018
privind aprobarea unui raport de evaluare şi a vânzării unui teren intravilan situat în
municipiul Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.16

Consiliul Local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- cererea înregistrată sub nr.12269/27.08.2018 a d-lui łambă Aurelian prin care
solicită cumpărarea terenului în suprafaŃă de 450 mp concesionat prin contractul
nr.11285/05.12.2013;
- proiectul de hotărâre nr.209/2018, expunerea de motive a primarului
nr.12285/28.08.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.12286/28.08.2018 şi raportul de avizare al
comisiei economice;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit.”b”, ale art.123, alin.(3) şi ale art.45, alin.(3)
din Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă raportul de evaluare a unui teren intravilan în suprafaŃă de 450 mp
(parcela 28) situat în Orăştie, str.dr.Stelian Ivaşcu, nr.16 aflat în proprietatea privată a
municipiului Orăştie, identificat prin CF nr.61850, nr.cadastral 61850, în scopul vânzării
acestuia, întocmit de către d-l Gherman Ovidiu Florin, expert ANEVAR, care constituie anexă
la prezenta hotărâre.
Art.2 : Aprobă vânzarea terenului menŃionat la art.1, prin negociere directă, către
d-l łambă Aurelian şi d-na łambă Daniela-Simona, proprietarii construcŃiilor de pe acest teren,
pornind de la valoarea minimă de 21.000 lei fără T.V.A echivalentul a 4.500 euro.
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 hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia tehnică
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Orăştie.
Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- D-lui łambă Aurelian;
- D-lui łambă Daniela-Simona.
Orăştie, 30.08.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 30 august 2018, prin vot deschis, cu 16 voturi
„pentru” şi o abŃinere (łambă Alin Adam) din totalul de 19 consilieri în funcŃie (17 prezenŃi).

