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hotirire privind aprobarea raportuluideevaluare pentru suprafata de,l00 mp
zona intrare sat Radeni comuna Roscani, jud. lasi

Consiliul Local al comunei Roscani intrunit in gedinla ordinari din
data de 27.08.2020;
Avand in vedere:
Analizand referatul de aprobare al Primarului comuna Roscani, inregistrat sub nr.
270110.08.2020, in calitate de ini[iator, raportul de specialitate al Secretarului comuna
Rogcani, inregistrat sub nr. 272110.08.2020.
HotirArea Consiliului Local Roscani nr. 35/25.06.2020 privind aprobarea completarii
inventarului suprafetelor de pasune aflate in domeniul public al comunei Roscani, aprobat
prin HCL nr. 64131 .10.2019;

Hotdrirea Consiliului Local Roscani nr. 37125.06.2020 privind stabilirea situatiei
juridice a unor bunuri imobile precum si de dare in concesiune in vederea administrarii
si
exploatarii acestora de catre S.C. APAVITAL S.A.
Raportul de evaluare intocmit de cdtre evaluator autorizat ANEVAR ing. lonu!
Costin, av6nd ca obiect stabilirea valorii de piala a terenului cu suprafata de 100 mp (lot
T60, P685/1) categoria pasune, zona intrare sat Radeni, com. Roscani, jud. lasi;
Avand in vedere OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, partea a V-a Reguli
specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau a UAT-urilor, Tiflul l,
exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a UAT-ului.
in conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 din O.U.G. nr. 57t2O19 privind Codul
administrativ, precum gi Regulamentului de organizare 9i funclionare a Consiliului local al
comuna Rogcani,
Prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnici legislativd pentru

elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile gi completirile ulterioare,
Avdnd in vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al Comunei Roscani .
ln temeiul prevederilor art.139 si art.196 (1) lit.a) din O.U.G. nr. 37t2O19 privind
Codul administrativ , cu modificirile si completdrile ulterioare,

HOTANASTE:
Art.1. Aprobarea Raportul de evaluare avAnd ca obiect stabilirea valorii de pia{i a
terenului cu suprafata de 100 mp (lot T60, P685/1) categoria pasune, zona intrare sat
Radeni, com. Roscani, jud. lasi;

Art'2' Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul
comunei Roscani, jud. lasi;

Art'3' Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul Secretarului General
al
comunei Roscani, in termenul previzut de lege, Primarului
comuna Roscani, lnstituliei
Prefectului - Jude(ul lasi si va fi afisat la avizierul sip
e site-ul UAT_ului.

PRE9EDtNTe oe

geolulA,

Consilier:

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secrefar G e n era I _pgllgu M i h a e t a
(semnitura).

Hotdr6rea a
0,,impotrivd",

0,,ablineri".
Nr. consilieri prezenli: 7
Nr. consilieri in funclie: 10

cu votul a 7 consilieri ,,pentru,,,

Către: COMUNA ROȘCANI
Vă transmitem raportul de evaluare pentru imobilul:
Teren cu suprafața de 100 mp (lot T60 P685/1), categoria pășune, zona intrare sat Rădeni,
aparținând Domeniului Public al Comunei Roșcani, jud. Iași.
Data evaluării: 07.08.2020
Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață pentru concesionare/închiriere
Curs valutar BNR: 4,8359 lei/€
Documente de proprietate: nu au fost puse la dispoziție
Documentația cadastrală: plan de încadrare și amplasament, întocmit de către ing. Ionel Cristinel.
Metode de evaluare utilizate:
- Metoda comparațiilor directe
- Metoda venit pentru calcul redevență minimă
Tipul valorii estimate: valoarea de piață
Având în vedere scopul evaluării, în opinia evaluatorului valoarea de piață pentru imobilul
evaluat (teren intravilan zona intrare sat Roșcani, Comuna Roșcani, județul Iași) este de:

Vteren 100mp = 580 lei (120 €), respectiv 5,8 lei/mp (1,2 €/mp),
Vconcesiune/închiriere minima=43,6 lei/an (9,02 €/an)
respectiv 0,4360 lei/mp/an (0,902 €/mp/an)
Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:
 Valoarea a fost exprimată şi este valabilă exclusiv în condiţiile şi prevederile prezentului raport;
 Exprimarea opiniei evaluatorului în valută este valabilă în contextul condițiilor limitative
prezentate;
 Valoarea nu ţine seama de responsabilităţile de mediu şi de costurile implicate de conformarea la
cerinţele legale;
 Valoarea este o predicţie;
 Valoarea este subiectivă;
 Evaluarea este o opinie asupra unei valori;
 Valoarea estimată este valabilă o perioadă limitată de timp, de regulă maxim 6 luni, fiind
necesară actualizarea acesteia datorită fluctuațiilor existente în piața imobiliară
Valoarea nu conține T.V.A.
Evaluator Autorizat ANEVAR,
Ing. Ionuț Costin
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