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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 
privind revocarea HCL nr.86/29.08.2013 si aprobarea raportului de evaluare a terenului inscris in CF nr.108897 

Sacele, sub nr.cad.108897, in suprafata de 748 mp, in vederea vanzarii 
 

Consiliul  Local  al  municipiului  Sacele, intrunit in sedinta ordinara in data de 24.10.2013. 
Analizand la initiativa Primarului, Expunerea de motive si Raportul de specialitate al Biroului Urbanism, 

Patrimoniu, inregistrat cu nr.   50076/17.10.2013, prin care s-a propus: 
-  revocarea HCL nr. 86/29.08.2013 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea 

raportului de evaluare a terenului inscris in CF nr.108897 Sacele, sub nr.cad.108897, in suprafata de 748 mp, in 
vederea vanzarii. 

-  insusirea Raportului de evaluare nr.6361/2013 intocmit de SC DANINA STAR SRL pentru terenul 
identificat prin nr.cad.108897, situat in mun. Sacele, str. Viitorului. 

- pretul minim de pornire la negociere in vederea vanzarii terenului in suprafata de 748 mp, identificat in 
CF nr.108897 Sacele, sub nr.cad.108897, de 46.200 lei, respectiv 10.400 euro, la un curs lei/euro de 4,4416 lei 
din data de 10.07.2013, conform Raportului de evaluare nr.6361/2013 intocmit de SC DANINA STAR SRL. 
            Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 si 4  ale Consiliului Local Sacele 

In temeiul art.10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit.c, alin. 5 lit. b, art. 123, alin.3, alin.4 si art. 45 din Legea 
215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1. Se revoca HCL nr. 86/29.08.2013 pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea 
raportului de evaluare a terenului inscris in CF nr.108897 Sacele, sub nr.cad.108897, in suprafata de 748 mp, in 
vederea vanzarii. 

Art. 2. Se insuseste Raportul de evaluare nr.6361/2013 intocmit de SC DANINA STAR SRL, pentru 
terenul identificat prin nr.cad.108897, situat in mun. Sacele, str. Viitorului. 

 Art. 3. Se aproba pretul minim de pornire la negociere in vederea vanzarii terenului in suprafata de 748 
mp, identificat in CF nr.108897 Sacele, sub nr.cad.108897, de 46.200 lei, respectiv 10.400 euro, la un curs 
lei/euro de 4,4416 lei din data de 10.07.2013, conform Raportului de evaluare nr.6361/2013 intocmit de SC 
DANINA STAR SRL. 

Art. 4. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA                                              CONTRASEMNAT  
                     CONSILIER                                                       SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 
EC. GHEORGHITA MUTU PETRE                                                      CJ. DASCALU BIANCA 
 
 
 
Intocmit: C.J. NECULA  GETA 
Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  7 ex 
Hotararea a fost adoptata:  cu unanimitate de voturi 
Nr. consilierilor in functie: 19 
Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 18 
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