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HOTĂRÂREA nr. 79
privind însuşirea raportului de evaluare, stabilirea preţului și a condițiilor de vânzare și aprobarea
vânzării terenului în suprafață de 768,00 mp, situat în strada Dumbrava nr. 47, înscris în C.F. nr.
62486, nr. cadastral - 62486, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi
Consiliul local al orașului Târgu Frumos,
Având în vedere prevederile:
- art. 13 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 123 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local nr. 69/21.06.2018
- art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare:
- raportul de evaluare înregistrat sub nr. 39209/05.07.2018 întocmit de expert evaluator membru
corporativ ANEVAR nr. 0572 – SC EVALIASI SRL ;
- solicitarea nr. 28180/19.01.2018
Ținând seama de:
- expunerea de motive înregistrată la secretariatul primăriei orașului Târgu Frumos cu nr.
39871/19.07.2018;
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 39872/19.07.2018;
- Raportul compartimentului de resort întocmit de Compartimentul Administrarea Patrimoniului
înregistrat sub nr. 39873/19.07.2018;
- avizul favorabil al comisiei juridice, de învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială,
culturală, culte, tineret și sport din cadrul consiliului local al orașului Târgu Frumos înregistrat
cu nr. 40204/24.07.2018;
- avizul favorabil al Comisiei economice, financiară și de disciplină din cadrul consiliului local al
orașului Târgu Frumos înregistrat cu nr. 40197/24.07.2018;
În temeiul art. 45 alin. (3), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se însuşeşte Raportul de evaluare înregistrat sub nr. 39209/05.07.2018, întocmit de
expert evaluator membru corporativ ANEVAR nr. 0572 – SC EVALIASI SRL, conform anexei care
face parte integrantă din prezenta.
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(2) Se stabileşte preţul de vânzare terenului în suprafață de 768,00 mp, situat în strada
Dumbrava, nr. 47, înscris în C.F. nr. 62486, nr. cadastral - 62486, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi, în
sumă de 59.064,00 lei.
Art. 2 – Se aprobă vânzarea terenului proprietate privată în suprafaţă de 768,00 mp, înscris
în C.F. nr. 62486, nr. cadastral - 62486, situat în strada Dumbrava, nr. 47, cu dreptul de preemţiune
conform art. 123, alin. 3, 4, din Legea nr. 215/2001, către proprietarul imobilului (clădire) Beldiman
Maria, Beldiman Alina, Beldiman Adrian, conform Certificatului de moștenitor nr. 36/14.02.2010.
Art.3. Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 768,00 mp, situat în strada Dumbrava,
nr. 47, înscris în C.F. nr. 62486, nr. cadastral - 62486, oraş Târgu Frumos, jud. Iaşi, cu plata în rate şi
avans 15% din preţul total al terenului.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se împuterniceşte Primarul orașului Târgu Frumos
prin aparatul de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Iasi ;
- Primarului oraşului Târgu Frumos ;
- Celor vizati în actul administrativ ;
Data adoptării : 26.07.2018.
Președinte de ședință,
Consilier local
Arvinte Daniel Costin

Avizat pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi „pentru”, 1 vot reprezentând „abținere” și 0 voturi
„împotrivă” dintr-un număr total de 17 consilieri locali în funcţie, fiind prezenţi la şedinţă un număr de 17 consilieri locali.
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