
 

           R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 

HOTĂRÂRE 

 
Nr. ___ din __.07.2021 

 
privind actualizarea prețului de vânzare al  unor imobile  

 
 Examinând referatul de aprobare nr. 54981 din 20.07.2021 înaintat de 
dnul Leonard Achiriloaei - Primarul municipiului Roman, precum și raportul de 
specialitate comun nr. 55216 din 21.07.2021 întocmit de Direcția Juridică și 
Administrație Publică și Direcția Economică; 
 Văzând avizul pentru legalitate nr. ___ din ___.07.2021 dat de către 
Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.07.2021 
al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. ______ din __.07.2021 al 
Comisiei urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 
___din __.07.2021 al Comisiei juridice;   
 Având în vedere adresa nr. 46490/22.06.2021 înaintată de dna Brumă 
Petronela prin care se solicit reluarea procedurii de vânzare a terenului în 
suprafață de 36 mp situat în mun. Roman, str. Sucedava;; 
 Luând în considerare raportul de evaluare nr. 0107/05.07.2021 înaintat de 
dl. evaluator atestat ANEVAR Faur Daniel;  
 Văzând cererea nr. 37283/19.05.2021 transmisă de SC DURO INVEST 
SRL, precum și adresa nr. 49266/30.06.2021 transmisă de dl. evaluator atestat 
ANEVAR Faur Daniel; 
 În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, ale art. 129 alin. (6) lit. 
„b” , precum și ale art. 196 alin. (1) lit. „a”  din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de 
evaluator atestat AVENAR Daniel Faur, anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă actualizarea poziției nr. 1 din anexa 1 la HCL nr. 
40/27.02.2019, conform raportului de evaluare nr. 01074/05.07.2021 întocmit de 
evaluator atestat AVENAR Daniel Faur. 
  



 

Art. 3. Se aprobă actualizarea poziției nr. 8 din anexa 1 la HCL nr. 
209/2020,în sensul actualizării prețului exprimat în lei, luând în considerare 
cursul de schimb BNR la data de 21.07.2021 (1€=4.9247lei). 
  Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează 
Secretarul General al Municipiului Roman. 

 

Art. 5. Prezenta  hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al 
municipiului Roman, Instituției Prefectului - Județul Neamț precum și altor 
autorități sau persoane interesate. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ                              CONTRASEMNEAZĂ 
             Consilier,                                     Secretarul general al municipiului Roman,          
     Elena CHELMUȘ                                                Gheorghe CARNARIU                                               
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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea prețului de vânzare al  unor 
imobile  

 
 

Prin diferite hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Roman s-au 
aprobat vânzarea unor terenuri aflate în proprietatea unității administrativ 
teritoriale către diferite persoane fizice sau juridice.  
 Prin H.C.L. nr. 40/27.02.2019 s-a aprobat vânzarea prin negociere directă 
a unui teren în suprafață de 36 mp situat în mun. Roman, str. Sucedava bl. 21 
pornind de la prețul de 2980euro (14120lei) fără TVA, rezultat în urma 
raportului de evaluare nr. 18-1/18.02.2019 întocmit de evaluatorul autorizat 
Stejar Romică. Terenul cu privire la care s-a aprobat vânzarea este situat sub o 
construcție situată la aceeași adresă aflată în proprietatea dnei Brumă Petronela, 
la momentul adoptării hotărârii fiind deținut de aceasta în baza unui contract de 
concesiune. 
 După adoptarea hotărârii de Consiliu local, dna Brumă Petronela a achitat 
prețul vânzării terenului, însă nu a mai depus diligențele necesare pentru 
încheierea actului în formă autentică și transferul dreptului de proprietate. Or, 
potrivit art. 1244 C. civ., „În afara altor cazuri prevăzute de lege, trebuie să fie 
încheiate prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute, convenţiile 
care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea 
funciară”. 
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 
46490/22.06.2021, dna Brumă Petronela- prin procurator Brumă Nastasia a 
solicitat reluarea procedurii de vânzare a terenului în suprafață de 36 mp situat 
în mun. Roman, str. Sucedava bl. 21 și încheierea, în formă autentică, a 
contractului de vânzare cumpărare cu privire la acest imobil.  
 Având în vedere perioada mai mare de 6 luni care a trecut de la data 
adoptării H.C.L. nr.  40/2019 și până la data solicitării autentificării actului, si 
cum tranferul dreptului de proprietate are loc doar la data semnării actului 



 
autentic, si nu la data plății prețului, a fost necesară la actualizarea prețului 
vânzării imobilului, rezultând suma de de 2945euro  (14510lei) fără TVA, 
conform Raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de expert 
evaluator atestat ANEVAR Faur Daniel. 
 În aceste condiții, se impune aprobarea, de către autoritatea deliberativă, a 
Raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de expert evaluator atestat 
ANEVAR Faur Daniel și actualizarea poziției nr. 1 din anexa 1 la HCL 40/2019 
conform Raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021. 
 
 De asemenea, prin H.C.L. nr. 209/19.10.2020, s-a aprobat vânzarea, 
prin negociere directă, a terenului în suprafață de 14.507 mp situat în mun. 
Roman, Artera Vest fn, deținut în concesiune de SC DURO INVEST SRL, 
pornind de la prețul de 12,60 euro/mp, respectiv 182.800euro (887.800lei) fără 
TVA, conform raportului de evaluare nr. 1009/14.09.2020 întocmit de evaluator 
autorizat ANEVAR Faur Daniel. În cuprinsul raportului de evaluare, prețul în lei 
a fost calculat în funcție de cursul de schimb BNR valabil la data de 14.09.2020 
(data întocmirii raportului de evaluare), respectiv 1€=4,8567lei. 
 La data de 19.05.2021, prin adresa nr. 37823, SC DURO INVES SRL a 
solicitat prelungirea, cu 90 de zile, a termenului de plată a prețului vânzării, până 
la acordarea de către bancă creditului de investiții solicitat în vederea achitării 
prețului și încheierea actului autentic. 
 Având în vedere perioada mai mare de 6 luni care a trecut de la data 
întocmirii raportului de evaluare, s-a solicitat evaluatorului actualizarea prețului 
de vânzare a terenului. 
  Prin adresa nr. 49266/30.06.2021, expertul Faur Daniel ne-a 
comunicat faptul că își menține punctul de vedere cu privire la valoarea de piață 
exprimată în euro în cuprinsul Raportului de evaluare nr. 1009/14.09.2020. În 
aceste condiții, este necesară actualizarea prețului exprimat în lei, luând în 
considerare cursul de schimb BNR la data întocmirii prezentului proiect de 
hotărâre, respectiv 21.07.2021 (1€=4.9247lei). 
 

Proiectul de hotărâre, împreună cu prezentul referat de aprobare va fi 
înaintat Direcției Juridice și Administrație Publică și Direcției economice în 
vederea întocmirii raportului de specialitate. 

 
 

Inițiator, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre actualizarea prețului de vânzare al unor imobile 
 
 
 Analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre înaintate de dl. 
Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, am constatat că acesta 
îndeplinește condițiile de oportunitate și legalitate. 
  
 Din punct de vedere al oportunității 
 Prin H.C.L. nr. 40/27.02.2019 s-a aprobat vânzarea prin negociere directă 
a unui teren în suprafață de 36 mp situat în mun. Roman, str. Sucedava bl. 21 
pornind de la prețul de 2980 euro (14120lei) fără TVA,  rezultat în urma 
raportului de evaluare nr. 18-1/18.02.2019 întocmit de evaluatorul autorizat 
Stejar Romică. Terenul cu privire la care s-a aprobat vânzarea este situat sub o 
construcție situată la aceeași adresă aflată în proprietatea dnei Brumă Petronela, 
la momentul adoptării hotărârii fiind deținut de aceasta în baza unui contract de 
concesiune. 
 După adoptarea hotărârii de Consiliu local, dna Brumă Petronela a achitat 
prețul vânzării terenului, însă nu a mai depus diligențele necesare pentru 
încheierea actului în formă autentică și transferul dreptului de proprietate.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 
46490/22.06.2021, dna Brumă Petronela- prin procurator Brumă Nastasia a 
solicitat reluarea procedurii de vânzare a terenului în suprafață de 36 mp situat 
în mun. Roman, str. Sucedava bl. 21 și încheierea, în formă autentică, a 
contractului de vânzare cumpărare cu privire la acest imobil.  
 Având în vedere perioada mai mare de 6 luni care a trecut de la data 
adoptării H.C.L. nr. 40/2019 și până la data solicitării autentificării actului, si 
cum transferul dreptului de proprietate are loc doar la data semnării actului 
autentic, si nu la data plății prețului, a fost necesară actualizarea prețului vânzării 
imobilului, rezultând suma de de 2945euro  (14510lei) fără TVA, conform 
Raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de expert evaluator atestat 
ANEVAR Faur Daniel. 



 
 În aceste condiții, se impune aprobarea, de către autoritatea deliberativă, a 
Raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021 întocmit de expert evaluator atestat 
ANEVAR Faur Daniel și actualizarea poziției nr. 1 din anexa 1 la H.C.L. nr. 
40/2019 conform Raportului de evaluare nr. 0107/05.07.2021. 
 
 De asemenea, prin H.C.L. nr. 209/19.10.2020, s-a aprobat vânzarea, 
prin negociere directă, a terenului în suprafață de 14.507mp situat în mun. 
Roman, Artera Vest fn, deținut în concesiune de SC DURO INVEST SRL, 
pornind de la prețul de 12,60 euro/mp, respectiv 182.800euro (887.800lei) fără 
TVA, conform raportului de evaluare nr. 1009/14.09.2020 întocmit de evaluator 
autorizat ANEVAR Faur Daniel. În cuprinsul raportului de evaluare, prețul în lei 
a fost calculat în funcție de cursul de schimb BNR valabil la data de 14.09.2020 
(data întocmirii raportului de evaluare), respectiv 1€=4,8567lei. 
 La data de 19.05.2021, prin adresa nr. 37823, SC DURO INVES SRL a 
solicitat prelungirea, cu 90 de zile, a termenului de plată a prețului vânzării, până 
la acordarea de către bancă creditului de investiții solicitat în vederea achitării 
prețului și încheierea actului autentic. 
 Având în vedere perioada mai mare de 6 luni care a trecut de la data 
întocmirii raportului de evaluare, s-a solicitat evaluatorului actualizarea prețului 
de vânzare a terenului. 
 Prin adresa nr. 49266/30.06.2021, expertul Faur Daniel ne-a comunicat 
faptul că își menține punctul de vedere cu privire la valoarea de piață exprimată 
în euro în cuprinsul Raportului de evaluare nr. 1009/14.09.2020. În aceste 
condiții, este necesară actualizarea prețului exprimat în lei, luând în considerare 
cursul de schimb BNR la data întocmirii prezentului proiect de hotărâre, 
respectiv 21.07.2021 (1€=4.9247lei). 
 
 Din punct de vedere al legalității 
  Potrivit art. 1244 C. civ., „În afara altor cazuri prevăzute de lege, trebuie 
să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute, 
convenţiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi 
înscrise în cartea funciară”. 

De asemenea, proiectul întrunește condiţiile de fond, formă, necesitate, 
oportunitate, precum şi cele de legalitate cerute de Legea nr. 24/2000, privind 
normele de tehnică legislativă, motiv pentru care acordăm aviz favorabil. 

 
 
   Director DJAP Director economic, 
C.j. Camelia Rusu                                                    Ciprian-Dorin Alexandru 


