ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46 din 28.06.2011
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 700 mp.teren
aparţinând domeniului privat
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.06.2011 ,
conform dispoziţiei primarului comunei nr. 298 din 23.06.2011 şi a convocatorului nr.1260 din 23.06.2011;
Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Cucuteni nr.1267 din 23.06.2011, cu privire
la concesionarea suprafeţei de 700 mp teren ce aparţine domeniului privat al comunei, situat în extravilan sat
Cucuteni comuna Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată prin Legea nr.22/2007 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 168/2007, art.5 alin.(1), (2)şi (3), art.6 alin (1), (2)
şi (3), privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 54/2006;
Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia ;
Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, modificată şi completată,
Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului,
înregistrat sub nr.1268 din 23.06.2011;
Având în vedere avizul comisiei de specialitate al consiului local Cucuteni pentru proiectul de hotărâre ;
In temeiul art. 45 al.(1) şi 115 al.(1) lit.”b” din Legea nr.2l5/2001 privind administraţia publică locală ,
republicată , modificată şi completată :
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării a suprafaţei de 700 mp., teren înscris
în domeniului privat al comunei, situat în extravilan sat Cucuteni comuna Cucuteni judeţul Iaşi , identificat în
anexa nr. 1 care face parte integrantă din prevederile prezentei .
Art. 2 Se aprobă preţul de pornire a a licitaţiei în vederea concesionării în sumă de 2000 lei .
Art.3.Se aprobă Caietul de sarcini şi Studiul de oportunitate în vederea concesionării bunului
identificat la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 . Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de evaluator Casapu Ioan , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Se împuterniceşte Primarul comunei Cucuteni să desemneze comisia de atribuire a contractului
de concesiune, să încheie şi să semneze contractul de concesiune şi să îndeplinească condiţiile de publicitate
imobiliară prevăzute de lege.
Art.6 . Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va înainta copie de pe prezenta primarului
comunei,Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru verificarea legalităţii şi o va afişa spre luare la cunoştinţă de
cei interesaţi .
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Adoptată în şedinţa din data de 28.06.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din numărul
total de 9 consilieri în funcţie

