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ORAŞUL   FĂUREI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45HOTĂRÂREA NR. 45
din 29 iulie 2019

privind insusirea Raportului de evaluare privind stabilirea valorii minime de
constituire a dreptului de superficie a terenului situat in oras Faurei, str.
Republicii nr. 65B, CF 70872 în suprafata de 1.225 mp si transformarea
contractului de inchiriere nr.8930/03.01.2019 în contract de superficie 

Consiliul Local al Orașului Făurei, întrunit în ședință extrordinară la data
de 29 iulie 2019;

Având în vedere: 
 Referatul de aprobare al primarului orașului;
 Raportul al doamnei Pîrciulescu Daniela – inspector urbanism;
 Cererea nr. 4153/18.06.2019 al SC ROJEVAS AUTOGAZ SRL;
 Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local, respectiv Comisia pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea
monumentelor istorice și de arhitectură, sport şi agrement, Comisia
pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii
publice, a drepturilor și libertăților cetățenilor, Comisia pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț și Comisia
pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială și religie;

În baza prevederilor art. 693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a dispozițiilor art.
129 alin. (2) lit . „c” coroborat cu alin . (6) lit. „b” și ale art. 362 din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 139 alin.3 lit. ,,g” si art. 196 alin. 1 lit. ,,a” din  Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTEHOTĂRĂŞTE



Art. 1. (1) Se aprobă însusirea Raportului de evaluare privind stabilirea
valorii minime de constituire a dreptului de superficie a terenului situat in oras
Faurei, str. Republicii nr. 65B, CF 70872 în suprafata de 1.225 mp si
transformarea contractului de inchiriere nr.8930/03.01.2019 în contract de
superficie, pentru modernizare statie carburanti.

   (2) Durata constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros este
până la data de 29.11.2023, cu posibilitatea prelungirii contractului.

   (3) Prețul minim de pornire este de 1,63 euro/mp/an.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează executivul Primăriei.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la
sediul Primăriei orașului Făurei, județul Brăila, prin publicare pe siteul
www.orasulfaurei.ro precum și persoanelor interesate prin grija secretarului
orașului. 

                                                           

                                                       
                                                       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

ȘOARICE DĂNUȚ CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR,
ICHIM CORNEL

http://www.orasulfaurei.ro/

