
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind   aprobarea achizitionarii  imobilului situat la parterul cladirii situata 
in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de  35,74 mp identic cu nr.cadastral 

30428-C1-U3 din CF 30428-C1-U3  si a cotei de teren aferenta acesteia in  
suprafata  de 15,16 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral  30428 din CF 

30428 de la SC AUGUR COM PROD SRL 
 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava   
                                              intrunit in sedinta  ordinara   in data de  29 septembrie 2022  
 

Având în vedere referatul de aprobare nr.26094/15.09.2022 prezentat de primarul 
municipiului, raportul nr. 26095/15.09.2022  al  compartimentului de specialitate, precum 
şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;Raportul de evaluare al 
terenului intocmit de catre  expert evaluator Robu  Dorut;Proces verbal de negociere 
nr.24939/06.09.2022; 
 În conformitate cu prevederile  art. 29  al   Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale; art.858, art.863  lit.(f), art.1650 alin.(1)  art.1657 si art.1666 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil; 
 În temeiul dispoziţiilor  art.127 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.(b),  alin.(4) lit.(f), 
alin.(2) lit.(d), alin(7) lit.(b)  si (p), art. 139, alin. (2), alin.(3) lit.(a) si (g) 196, alin.(1), lit. 
a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 
 
              HOTĂRĂŞTE: 
       Art. 1 (1) Se aprobă achizitionarea imobilului situat la parterul cladirii situata in 
Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 35,74 mp identic cu nr.cadastral  30428-C1-U3 
din CF 30428-C1-U3  si a cotei de teren aferenta acesteia in  suprafata  de 15,16 mp teren 
intravilan , identic cu nr.cadastral  30428 din CF 30428 de la SC AUGUR COM PROD  
SRL. 
      (2)  Se însuşeşte  raportul de evaluare al imobilului teren si constructii , efectuat de 
catre evaluator Robu Dorut, la pretul de  2000 euro ,  conform  anexei 1 si a procesului 
verbal de negociere,  ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           (2)Se aproba incheierea contractului autentic  de vanzare - cumpărare intre 
Municipiul Vatra Dornei si  SC AUGUR COM PROD  SRL. 
            Art. 2 Plata imobilului de la art.2, se va face  integral în momentul încheierii 
contractului de vanzare-cumparare. 
            Art.3 Se imputerniceste domnul primar Ilie Bonches, sa semneze in numele 
Municipiului Vatra Dornei contractul autentic de vanzare-cumparare. 
            Art.4 Taxele notariale privind cumpararea terenului precum si cele privind 
inscrierea terenului in cartea funciara, vor fi suportate de catre cumparator, din bugetul 
local al Municipiului Vatra Dornei. 
             Art.5 Terenul si cladirea  cumparata in conditiile prezentei hotarari, se 
inregistreaza ca bun apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei si 
administrarea Consiliului local, la valoarea prevazuta in contractul de vanzare-cumparare, 
iar inventarul bunurilor care apartin domeniului privat se completeaza in mod 
corespunzator. 
 Art.6 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Compartimentul juridic va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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