ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ŞĂRMĂŞAG
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 34
din 19 aprilie 2017
pentru concesionarea unor suprafețe de teren proprietatea comunei ŞĂRMĂŞAG

Consiliul local al comunei ŞĂRMĂŞAG, județul SĂLAJ întrunit în
şedinţa ordinară din data de 19 aprilie 2017;
Având în vedere:
-prevederile art.36 (2), lit.”c”, alin. (5), lit.”b” din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile O.U.G nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică;
- Studiul de oportunitate pentru concesionarea unor suprafețe de teren proprietatea
comunei Șărmășag;
- Raportul viceprimarului nr. 2455/14 aprilie 2017 cu privire la propunerea pentru
concesionarea unor suprafete de teren proprietatea comunei;
- Expunerea de motive a primarului comunei cu nr.2456/14 martie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr. 2528/19 aprilie 2017;
În temeiul art.45,(2), lit.”a”şi ale art.115, lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publicã localã, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:
Art.1. Aprobă concesionarea prin licitatie publică a următoarelor suprafețe de teren:
- 1500 mp. teren situat în localitatea Șărmășag, parcela Gulyaskert;
- 340 mp. teren situat în localitatea Șărmășag, parcela Gulyaskert;
- 22 mp. teren situat în localitatea Șărmășag, str. Minerilor nr. 15;
- 20 mp. teren situat în localitatea Șărmășag, str. Minerilor nr. 15.
Art.2. Aprobă Caietul de sarcini și Studiul de oportunitate privind concesionarea
obiectivele menționate la art.1, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, anexe care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Pretul de pornire al licitatiei se stabileste după cum urmează:
- 1,5 lei/mp./an pentru parcelele care vor utilizate ca și grădină;
- 2.5 lei/mp/an pentru parcelele pe care sunt garaje.
Art.4.Durata concesiunii este de 49 ani.
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Art.5.Aprobă constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor și de organizare a
licitatiei publice in vederea concesionării obiectivului mentionat la art.1, în următoarea
componență:
1.KOVACS TIBERIU, viceprimarul comunei – președinte;
2.MOROSAN DANIEL, șef SAIRD – membru;
3.Reprezentantul D.G.F.P Sălaj – membru;
4.KERESZTES ORSOLYA, Inspector Primăria comunei-membru;
5.LUCZA ISTVAN, consilier local - membru;
Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei, domnul KOVACS TIBERIU.
Art.7.Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentei Hotărâri
Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004, privind
contenciosul administrativ.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Dosar concesiuni;
- Dosar hotărâri;
- Dosar şedinţă.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ERDEI-ARVA KAROLY

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei
ANGELA RODICA OROIAN

Adoptată în şedinţa din data de 19 aprilie 2017
Cu un număr de 12 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie
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