ROMANIA
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRAJDURI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii suprafeţei de 10.000 mp. teren, situată
în, Tarlaua 59, Parcela 1525/39/1, teren situat in extravilanul localităţii
Grajduri, apartinand domeniului privat

Consiliul Local al comunei Grajduri, judetul Iasi, întrunit in şedinţa ordinară
din data de, 27.06.2014;
Avand in vedere:
-

cererea

domnului

Minciuna

Nicu

Danut

prin

care

solicita

concesionarea suprafetei de 10.000 mp teren situată în Tarlaua 59, Parcela,
1525/39/1 teren situat in extravilanul comunei Grajduri, jud. Iasi;
-

raportul de specialitate al Compartimentului urbanism şi amenajarea

teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Grajduri;
-

expunerea de motive a primarului comunei Grajduri, Judetul Iasi,

- văzând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei Grajduri , prin
care se propune aprobarea concesionarii suprafeţei de 10.000 mp. situată în
Tarlaua 59 Parcela, 1525/39/1, in extravilanul comunei Grajduri;
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Grajduri;
- in conformitate cu prevederile art.1 din Titlul X al Legii nr.247/2005
privind circulatia juridica a terenurilor şi a dispoziţiilor Codului Civil în
materie;
-

in temeiul art.36, alin (1) si (2) lit. c) alin .( 5) lit.b) , art.123 alin.(1)

şi (2) şi art.45, alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE :
ART.1- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a suprafetei de
teren, de 10.000 mp, situata in extravilanul comunei Grajduri, judetul Iasi,
în Tarlaua 59, Parcela 1525/39/1 proprietate privata a Comunei Grajduri,
Judeţul Iasi .
ART.2- Se însuşeşte

Raportul de evaluare a

concesionarii suprafetii de 10.000 mp,

terenului în vederea

propietate privata a Comunei

Grajduri, întocmit de catre S.C.C.E.F. GRUP SRL IASI Iasi, prin Ing.Radu
Soimaru, posesorul legitimatiei de expert tehnic nr. 16159/2014, eliberata
de catre, Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania, preţul
de pornire a licitaţiei de 511 lei/an.

ART.3- Situaţia cu caracteristicile tehnice şi de identificare a terenului
menţionat la art.1 este cuprinsă în anexa nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
ART.4- Se aprobă documentaţia de licitaţie, ce cuprinde caietul de sarcini
şi regulamentul de organizare a licitaţiei, conform anexei nr.2 si anexei nr.3
care face parte din prezenta hotarâre .
ART.5- Se aprobă ca d-l consilier Pavel Ioan -reprezentant al Consiliului
Local Grajduri, să facă parte din comisia de licitaţie .
ART.6- Primarul Comunei Grajduri, Judetul Iasi, prin compartimentele de
specialitate

este împuternicit să facă toate demersurile

legale, pentru

întocmirea actelor şi documentaţiei tehnice necesare duceri la indeplinire a
prezentei hotărâri

şi să semneze

contractul de concesiune în forma

autentică .
ART.7- Prezenta hotărâre va fi comunicată, Institutiei Prefectului Iasi,
Primarului Comunei Grajduri Judetul Iasi, va fi facută publică prin afişare
la sediul Primăriei Grajduri şi pe siteul oficial al Primariei Grajduri .
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