- PROIECT ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
PRIMARIA
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea oportunității privind achiziționarea a două bunuri imobile, în suprafață
totală de 1723 mp, situate în intravilanul comunei Frătăuții Noi, județul Suceava
Consiliul local al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava;
Având in vedere:
-

Referatul de aprobare al primarului comunei Frătăuții Noi, Olari George , nr. 5532
din 01.07.2021;

-

raportul compartimentului de specialitate nr. 5533 din 01.07.2021 ;

-

raportul comisiei de specialitate nr. _______ din 19.08.2021;

-

prevederile HCL nr. 22 din 21.04.2021 privind aprobarea bugetului local pe anul
2021;

-prevederile art. 29 alin. (1) lit. „a” din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările și completările ulterioare;
-prevederile art. 46 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
-prevederile art. 1650 alin (1) si ale art. 1652 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
Prevederile art. 7, art. 8, art. 11, art. 20, art. 21 alin. (10) din Anexa la HCL nr. 23 din
21.04.2021 privind aprobarea regulamentului pentru achiziția de bunuri imobile în domeniul
public sau privat al UAT Frătăuții Noi, jud. Suceava;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit„c”, alin. (6) lit. „b”, ale art. 139 și ale art.196
alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României Nr. 57 din 03.07.2019 privind
Codul administrativ,
H O T A R Ă Ș T E:
Art.1 Se aprobă studiul de oportunitate privind achiziționarea a două bunuri imobile, în
suprafață totală de 1723 mp, compuse din cladire și terenuri, situate în intravilanul comunei
Frătăuții Noi, județul Suceava, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă realizarea unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat
ANEVAR pentru a stabili prețul de piață al celor doua imobile, care va fi supus aprobării
ulterioare a consiliului local.
Art.3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate va fi asigurată
de către secretarul general al comunei Frătăuții Noi, judetul Suceava.
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