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HOTĂRÂREA   NR. 75 

DIN  16.12.2020 

 

privind  aprobarea raportului de evaluare al imobilului fond de stat Sînpetru German nr. 308A 
 

Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit in şedinţa extraordinara. 

In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicata in Monitorul Oficial, nr. 767 
din 31 oct. 2003; 

Având in vedere: 

- Prevederile art. 123 alineat (2) din Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Cererea  numitului Șicolvan Adrian 

Raportul de evaluare tehnica nr. 65/2020 privind valoarea imobilului din Sînpetru German, nr. 

308A 
- Prevederile art.9 din Lega nr. 112/1995 privind pentru reglementarea situației juridice a unor 

imobile cu destinația de locuințe, trecute in proprietatea statului 

- Prevederile HG 112/1997 privind NORME METODOLOGICE privind aplicarea Legii nr. 
112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute 

in proprietatea statului. 

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și 3 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din 

totalul de 15 consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 15 voturi 

« pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar 

pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 
- prevederile Legii nr. 50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 

- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2)  lit. c și art. 139 alin. (1) şi art. din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 

H O T A R A S T E : 

 
Art.1. Se însuşeşte raportul de evaluare al imobilului fond de stat din Sînpetru German, nr. 308A, 

jud. Arad, în valoare de 48.316 lei, raport executat de ing. Luca Florica,membru ANEVAR, leg.13701. 

  
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica  : 

- Instituţiei Prefectului judeţului Arad 

- D-rei Borha Monica  contabil  Primăria Secusigiu 
- Dl. Siclovan Adrian 

  

 

 
     Preşedinte de şedinţă        Contrasemnează 

    Secretar general UAT 

BAIANȚ CRISTIAN-LAURENȚIU   Cj. MORCAN VIOLETA 

 

   


