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 H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Raportului de evaluare a construcției Casă de locuit în regim 
parter și teren  intravilan situat în localitatea Crainimăt nr.214 județul Bistrița  Năsăud 

 
 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în 
şedinţă ordinara ,în data de 30.09.2021 . 
 Având în vedere: 
 -Proiectul de Hotărâre nr.53/23.09.2021 privind aprobarea Raportului de evaluare a 
construcției Casă de locuit în regim parter și teren  intravilan situat în localitatea Crainimăt 
nr.214 județul Bistrița  Năsăud; 
       -Referatul de aprobare  întocmit de  primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub  

nr. 6693/23.09.2021; 
 -Raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei înregistrat sub 
nr.6694/23.09.2021; 

-Hotărârea Consiliului local Șieu Măgheruș nr.39/30.06.2021 privind trecerea din 
domeniul privat al statului în domeniul privat  al comunei Șieu Măgheruș  a terenului și casei  

înscrise în CF 30350 Șieu Măgheruș; 
 -Cererea d-nei Lupușor Ana Margareta din localitatea Crainimăt nr.214  înregistrată 
sub nr.4167/04.06.2021; 
 -Extrasul CF nr.30350 Șieu Măgheruș; 

-Raportul de evaluare întocmit de către evaluator ANEVAR Balc Ioan prin care se 
propune preţul de vânzare în conditiile legii ,pentru imobilul cu  datele de identificare mai sus 
mentionate;  
          -prevederile art.9 din Legea nr. 112 /1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile  Hotararii  nr. 20 / 1996  Republicată pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a 
unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului cu modificările și 
completările ulterioare; 
          -prevederile   Ordonanţei  de Urgenţă nr. 40 / 1999 privind protecţia chiriaşilor şi 
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe cu modificările și completările 
ulterioare; 

-prevederile art. 129,alin.1 , alin. 2, lit. c, art. 139, alin.1 ,alin. 3, lit. e, g,art.288 alin.3 
art.354,art.355,art.358,art.363 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

-Avizul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local Șieu Măgheruș, 
înregistrat sub nr.37  din 29.09.2021; 

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


 
 

          În temeiul    art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
         Art.1. Se însușește de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș Raportul de 
evaluare întocmit de către evaluator ANEVAR Balc Ioan pentru stabilirea valorii de piaţă în 
vederea vînzării prin licitaţie publică a imobilului casă de locuit  și teren intravilan în 
localitatea Crainimat nr.214 conform anexei nr.1   care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

(2).Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei în sumă de 152.050 lei  pentru vânzarea  
imobilului construcție și teren din localitatea Crainimăt nr.214, înscrisă în CF  nr.30350 Șieu 
Măgheruș ,Casă de piatră cu 2 camere înscrisă în CF nr. 30350 nr.top 106 în sumă de 78.350 
lei  și terenul aferent în suprafață de  1905 mp, înscris în CF nr. 30350 nr.top 106,107 în suma 
de 73.700 lei, preț stabilit conform raportului de evaluare întocmit de  evaluator ANEVAR 
Balc Ioan, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Procedura de licitație publică se va stabili intr-o ședintă ulterioara printr-un nou 
Proiect de hotărâre. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 
Șieu Măgheruș domnul Mititean Sorin Aurel. 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș  
on-line  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți  13 consilieri,  voturi pentru 
13, abţineri  -  , împotrivă -   . 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei Șieu 
Măgheruș cu: 

- primarul comunei Șieu Măgheruș; 
- Compartimentul financiar contabil al primăriei Șieu Măgheruș; 
-  Instituția Prefectului jud. Bistrița Năsăud. 

-     d-na Lupușor Ana Margareta domiciliată în loc.Crainimăt nr.214 jud. Bistrița Năsăud. 
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