ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCA L
HOTARÂRE
privind modificarea HCL nr. 4 din 27.02.2014 referitoare la aprobarea vânzării a unor parcele de teren
aflate in proprietatea privată a comunei Fratautii Noi, judetul Suceava
Consiliul local al comunei Fratautii Noi, judetul Suceava;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Fratautii Noi nr. 3974/ 03.05.2016 ;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3975/03.05.2016 ;
- raportul comisiei de specialitate nr. 4900/ 30.05.2016;
- prevederile HCL nr.50/14.10.2013, privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin
domeniului privat al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava;
- prevederile HCL nr.46/25.09.2013, privind aprobarea inscrierii in cartea funciară si intocmirea unui
raport de evaluare in vederea vanzarii unor parcele de teren aflate in proprietatea privata a comunei
Fratautii Noi, judetul Suceava;
- rapoartele de evaluare intocmite de Bidiu Aspazia - expert evaluator proprietati imobiliare din
aprilie 2016;
In temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. “c”, alin.(5), lit. “b”; art. 45 alin. (1) si alin (3); art.123, din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art. I. ( 1) Se modifică și completează poziția 1 la rubrica ” prețul - lei -” din anexa nr. 1 a HCL nr. 4 din
27.02.2014 și va avea următorul conținut: ”4500” in loc de ”4900” cum era inițial.
(2) Celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. II. Primarul comunei si comisia de licitatie vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

Constantin MOISUC

Oltea-Rodica MOISUC

Frătăuţii Noi, 30.05.2016
Nr. 26

Anexa nr.1 la Hotararea nr. 26 din 30.05.2016

Terenuri ce se vor vinde direct catre proprietarii constructilor beneficiari ai dreptului de preemtiune

Nr.
crt.

Zona

CF

Nr.
Cadastral

Suprafata
-mp-

Pretul
-lei-

Cumparatorul

1.

Capreni -Scoala

32439

32414

454

4500

Pislari Mihai

2

Capreni-Bilaneni

32428

32428

1500

7679

Boghean Florin-Ioan si
Boghean Maria-Alina

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,

Contrasemnează:
Secretar al comunei,

Constantin MOISUC

Oltea-Rodica MOISUC

