
        
    ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA CIULNIŢA

                                                                 

                                                                       H O T Ǎ R Â R E
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
suprafeţei de 21 361 mp din domeniul privat al comunei

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014,
Având în vedere:

- prevederile  OUG  nr.54/2006  privind  regimul  contractelor  de  concesiune  de  bunuri  proprietate
publică  cu modificările şi completările ulterioare;

- solicitarea investitorilor de concesionare;
- inventarul domeniului privat al comunei Ciulniţa;

Examinând:
-  referatul  de aprobare nr.  403/ 19.02.2014 intocmit  de domnul Gheorghe Stelică – Primarul  comunei
CIULNIŢA  ,
-  raportul  nr.404/19.02.2014   al  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului, 

-raportul nr.409/6/19.02.2014  al comisiei de specialitate a consiliului local,

În temeiul art.36, alin 2, lit c, art 45, alin 5 şi art. 115, alin. (1), lit. b), art.123 alin.1 şi 2 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 (1) Se aprobă studiul de oportunitate pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a
suprafeţei de 21 361 mp teren extravilan, situat în satul Poiana, tarla 517, p1, LOT.2. conform ANEXA NR.
1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          (2) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei de 21 361 mp teren
extravilan, situat în sat Poiana, tarla 517, p1, LOT.2, identificat conform schiţei prezentată în ANEXA NR. 2
, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Preţul de pornire va fi de 100 lei/an/întreaga suprafaţă, durata concesionării este de 5 de ani
cu posibilitatea prelungirii pe o perioadă egală cu jumătate din perioada iniţială.

Art.3 Se aprobă documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini pentru organizarea licitaţiei publice
deschise  în  vederea  concesionării  suprafeţei  de  21  361  mp conform ANEXEI  NR.3,  care  face  parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă constituirea Comisiei de licitaţie în următoarea componenţă:
Preşedinte:  Viceprimar- Belu Ionuţ
Membrii: - Consilier local-  Militaru Viorel.;

    - referent urbanism -Stan Vlad Sabie Ramona ;
    - reprezentant al direcţiei judeţene a finanţelor publice
    - consilier proiecte- Urse Viorel;
      Secretarul comisiei – Mihalcea Angelica Florina



           Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează  Primarul comunei CIULNIŢA,
domnul Gheorghe Stelică, compartimentul de cadastru şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ciulniţa şi comisia de licitaţie.

Art.6  Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţa publică prin afişare la avizierul Primăriei comunei
CIULNIŢA .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GRIGORE CONSTANTIN                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

    

    
   NR. 14
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 27.02.2014

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru, 1 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  10 )


