ROMANIA
JUDETUL lAgt
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI
Comuna RoSccani, Judelut lasi, ROMANIA:
Tel./Far: (004) 0232 25.70.5t: Tet. / Fax : (004) 02J2
COD FISCAL I65IISSJ; E-mail:

-

HOTARA

_

29.00.60;

n E A nr. 48 din

ZT.OL.2OhO

la proiectul de hotirir-e privind aprobarea raportului de
evaluare pentru teren toturi situat in zona
limita intravilan sat Radeni comuna Roscani, jud. lasi

Consiliul Local al comunei Roscani intrunit in gedinfa ordinari
din
data de 27.08.2020;
Avand in vedere:
Analizand referatul de aprobare al primarului comuna Rogcani,
inregistrat sub nr.
273110.08.2020, in calitate de iniliator, raportul de specialitate
al Secretarului comuna
Rogcani, inregistrat sub nr. 275t10.09.2020.
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. 64t31 .10.2019;
Raportul de evaluare intocmit de citre evaluator autorizat ANEVAR
ing. lonut
Costin, avAnd ca obiect stabilirea valorii de piald a terenurilorcu
suprafata de 1000 mp (lot
T111, p139912), 1087 mp (lot T1 11, p1399/3) si 123 mp (tot T111, p1399/4)
categoria
pasune, zona limita intravilan 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,
Tiilul l,
exercitarea dreptului de proprietate publica a statului sau a UAT-ului.
in conformitate cu prevederile art. 129 alin.2din O.U.G. nr. STt2O19 privind
Codul
administrativ, precum 9i Regulamentului de organizare gi funclionare
a Consiliului local al
comuna Rogcani,

Prevederile Legii nr. 24t2ooo privind normere de tehnici legislativd pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile gi completirile ulterioare,
Avand in vedere raportur de avizare ar comisiiror de specialitate din cadrul

Consiliului Local al Comunei Roscani .
ln temeiul prevederilor art.139 si art.196 (1) tit.a) din O.U.G. nr.57t2019 privind
codul administrativ , cu modificdrire si completdrile ulterioare,

HOTANASTE:
Art.1. aprobarea Raportul de evaluare av6nd ca obiect stabilirea valorii de piali
a
terenurilor cu suprafata de 1000 mp (lot T1 11, p13ggt2),10g7
mp (lot Tl 11, p13gg/3) si

p13ee/4) categoria pasune,
zona timita intraviran sat Radeni,
ffi:.H,liT IJ,','
com
Art'2' cu ducere la indeplinire
se incredintea za primarur comunei
Roscani, jud. rasi;
Art'3' Prezenta hotirare se
comunicS prin intermediul
secretarului General al
comunei Roscani' in termenul
prevdzut de lege, primarutui
comuna
Prefecturui - Jude[ur lasi
Rogcani, rnstitu[iei
si ,, ri ,ri.ri ra avizierursip
e site_ur UAT_urui.
PRE$EDINTE
Consilier:

pentru tesatitate,

"::l::::ryeazi
,Jecretar General,

(semnitura)

:5ggnilgrg:T
{

ffifJ:ffir:,fost

adoptatd cu votut a 7 consirieri,,pentru",

0 ,,ablineri".
Nr. consilieri prezenti: 7
Nr. consilieri in funciie: 10

pqtcu Mihaeta'

Către: COMUNA ROȘCANI
Vă transmitem raportul de evaluare pentru imobilul:
Teren cu suprafețele de 1000 mp (lot T111 p1399/2), 1087mp (lot T111 P1399/3) și 123 mp (lot
T111 P1399/4) zona limită intravilan sat Rădeni, aparținând Domeniului Public al Comunei
Roșcani, jud. Iași. Construcțiile edificate pe teren nu fac obiectul evaluării (teren evaluat în premisa
de teren liber).
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 limita intravilan sat Roșcani, Comuna Roșcani, județul Iași) este de:

Vteren 1000mp = 3.870 lei (800 €), respectiv 3,9 lei/mp (0,8 €/mp),
Vteren 1087mp = 4.210 lei (870 €), respectiv 3,9 lei/mp (0,8 €/mp),
Vteren 123mp = 4.80 lei (100 €), respectiv 3,9 lei/mp (0,8 €/mp),
Vconcesiune/închiriere minima=0,2631 lei/mp/an (0,0544 €/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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