R O MAN IA
JUDETUL CALARASI
COMUNA DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni,
judeţul Călăraşi / cod fiscal: 3796713
Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01
e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării unui teren în suprafață de 6486 mp, aparținând domeniului
privat al Comunei Dichiseni
Consiliul local al comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă ordinară în ziua de
23.03.2018,
Având în vedere :
1. Raportul de specialitate întocmit de compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului
înregistrat sub nr. 807 / 09.03.2018;
2. Referatul de aprobare al primarului Comunei Dichiseni înregistrat sub nr. 808 / 09.03.2018;
3. Prevederile HCL nr. 25 / 30.09.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea licitațiilor
publice pentru bunurile ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Dichiseni, județul Călărași;
4. Hotărârea nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
5. Prevederile art.36 alin(5), lit.b și art.123, alin.(1) și (2) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
6. Prevederile Legii nr.50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
7. Prevederile Legii nr. 197 / 2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 22 / 2014 pentru modificarea și
completarea Legii 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

8.

Prevederile HCL nr. 20/12.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință;

9.

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Dichiseni.

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art.1. Aprobarea concesionării, cu licitație publică, a terenului în suprafață de 6.486 mp,
categorie de folosință Curți Construcții, aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni
Art. 2. Aprobarea încheierii unui contract de concesiune pentru persoana desemnată câștigătoare
în urma licitației publice;
Art. 3. Aprobarea modelului contractului de concesiune, conform anexei nr.1, care face parte
întegrantă din prezenta hotărâre
Art. 4. Împuternicirea primarului Comunei Dichiseni, dl Iulian RADU să reprezinte Comuna
Dichiseni la încheierea contractului de concesiune;
Art. 5. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesaţi.
PREȘEDINTELE SEDINȚEI,
Violeta ANDREI
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Nr. 29 / 23.03.2018
Adoptată de Consiliul Local Dichiseni

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
Jr. Laura- Viorica PETRE

11
11
11
Ø

