ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 18/09.02.2015
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 1.222 m.p.,
situat in intravilanul comunei, T 3, Cc 4, Lotul nr. 10, aparţinând domeniului privat al comunei
Frecatei, judeţul Tulcea, în vederea construirii unei case de locuit;
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei şi avizul
comisiei de specialitate a Consiliului Local.
-

Ţinând cont de prevederile:
Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, actualizată.
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
modificată și completată ulterior.
OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică.
HCL nr. 51/29.05.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru concesionarea
bunurilor ce aparţin proprietăţii private a comunei Frecăței, judeţul Tulcea.
Cartea Funciară nr. 32256 cu privire la intabularea dreptului de proprietate privată a
comunei Frecăței asupra suprafeței de 1220 mp.

În baza art. 36 alin. (5) lit. „a”, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a unui teren în suprafaţă de
1.222 mp, situat în intravilanul comunei, T 3, P Cc 4, Lotul nr. 10 înscris în C.F. 32256,
aparţinând domeniul privat al comunei Frecăței, judeţul Tulcea, în vederea construirii unei case
de locuit, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă la prezenta
hotărâre.
Art. 2 Durata concesionării suprafeței de teren de la art. 1, este de 49 ani, începând cu data
semnării contractului de concesiune, iar preţul de pornire al redevenţei este stabilit la valoarea
de 416 lei/an, conform Raportului de Evaluare executat de către, Geambazu Dumitru
localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Tulcea, Evaluator Autorizat.
Art. 3 Se aprobă documentaţia de atribuire a contractului de concesiune, pentru suprafața de
1.222 mp situata în intravilanul comunei T 3 , P Cc 4, Lotul nr. 10 conform Anexei nr. 2,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor pentru organizarea licitației
publice cu strigare de la nivelul comunei Frecăței, judeţul Tulcea astfel:
Preşedinte – viceprimar, Mitu Paul
Membrii
- referent urbansim, Mican Daniela
- inspector, Lungu Ana
Secretar
- secretar comună, Chisliţchi Cătălin
Art. 5 Modificarea componenței comisiei de evaluare poate fi efectuată prin dispoziția
primarului comunei Frecăței, județul Tulcea.
Art. 6 Se împuternicește primarul comunei Frecăței pentru ducere a la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 7 Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin afișare la sediul instituției prin grija
secretarului comunei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 13 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Stefan CERGAU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar,
Cătălin CHISLIŢCHI

