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Nr. 35 / 22.08.2019
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare și a caietului de sarcini pentru suprafața de 1.000mp, teren
aparținând domeniului privat al Comunei Dichiseni, precum si constituirea comisiei de licitație si
constituirea comisiei de contestații








Primarul Comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi ,
Având în vedere :
Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul cadastru, urbanism și amenajarea teritoriului,
înregistrat sub nr. 3155 / 22.08.2019;
Referatul de aprobare al primarului Comunei Dichiseni înregistrat sub nr. 3156/ 22.08.2019;
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;
Raportul de evaluare întocmit de Buzoianu Bogdan Ionuț PFA Călărași, înregistrat sub nr. 1004 /
11.07.2019;
Prevederile art.129 alin(6), lit.a și art.139, alin.(2) lit.g din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Prevederile art 362, alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

În temeiul art 136 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
Solicit
Consiliului Local Dichiseni ,
analizarea prezentului proiect de hotărâre,
deliberarea și emiterea unei hotărâri pentru
Art.1. Se aprobă raportul de evaluare și caietul de sarcini pentru suprafața de 1.000 mp, teren
intravilan, categorie de folosință Curți Construcții situat Sat Coslogeni, Com. Dichiseni, Jud. Călărași;
Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani de la data semnării contractului de concesiune;
Art.3. Licitația va avea loc în data de 30.09.2019, la sediul Primăriei Comunei Dichiseni, Județul Călărași.
Prețul de pornire al licitației este, cel stabilit în raportul de evaluare;
Art.4. Se aprobă constituirea comisiei de licitație, cu următoarea componență:
Președinte: - Marinescu Nicolae - viceprimar al Comunei Dichiseni
Secretar: - Zamfir Mihai - referent în aparatul de specialitate al primarului Comunei Dichiseni
Membrii: - Coleașă Mihaela-Georgiana - Consilier în aparatul de specialitate al primarului
- Consilier Local;
- Consilier Local.
Se aprobă constituirea comisiei de contestații, cu următoarea componență:
Președinte: - Petre Laura Viorica - Secretar al Comunei Dichiseni
Secretar: - Nistor Violeta Vasilica - referent în aparatul de specialitate al primarului Comunei Dichiseni
Membrii: - Dinu Steluta Camelia – Inspector în aparatul de specialitate al primarului
- Consilier Local;
- Consilier Local.
Art.3. Consiliul local al Comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi, răspunde de ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentului proiect de hotărâre.
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