ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA DENSUŞ
CONSILIUL LOCAL

337205, DENSUŞ, nr. 154
tel./fax: 0254/775010; 775210
cod fiscal 5453789
primariadensus@yahoo.com

HOTĂRÂREA

NR. 27/2017

privind concesionarea suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de
proprietate nr. 89348/392 din 17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr.
964/2

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara ;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, nr. 45/12 din 17.02.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/27 din
23.03.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul
Consiliului local Densuş, nr. 47/21 din 28.03.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 12 din 17.02.2017 privind
concesionarea suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de proprietate nr.
89348/392 din 17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2.
Văzând studiul de oportunitate întocmit în acest sens, din care rezultă
necesitatea concesionării acestui teren;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 12, art. 14,
litera “a” și art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 168/2007, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
În baza prevederilor art. 871, art. 872 și art. 873 din Noul Cod Civil și a
art. 7, din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, litera “c”, alin. 5, litera „a”, art. 45 şi art. 123,
alin. (1) şi (2), din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulteroare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării
suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de proprietate nr. 89348/392 din
17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 2.- Se aprobă caietul de sarcini, documentaţia de atribuire a
contractului de concesiune prin licitaţie publică deschisă şi instrucţiunile privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3.- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a
suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de proprietate nr. 89348/392 din
17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2.
Art. 4.- Stabileşte taxa de înscriere la licitaţie în sumă de 50 lei.

Art. 5.- Stabileşte durata concesiunii la 15 ani.
Art. 6.- Stabileşte redevenţa minimă la suma de 200 Euro /ha/an,
rezultând 660 Euro/an, care va fi şi preţul de pornire al licitaţiei.
Art. 7.- Stabileşte valoarea caietului de sarcini la suma de 50 lei.
Art. 8.- Numeşte comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
PREŞEDINTE:MERIAN NICU LĂSCUȚ- viceprimarul comunei Densuş
MEMBRII:
CRAI NICOLETA
- referent de specialitate Primăria
Densuş
LĂSCONI DAMARIS LIVIANA – consilier Primăria
comunei Densuș
ȚĂGAN
GÎN
MARIUS OCTAVIAN – consilier juridic
Primăria comunei Densuş
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL consilier local Consiliul
local Densuș
Art. 9.- Împuterniceşte pe d-l Vîrtopean Ionel Adrian - primarul comunei
Densuş pentru încheierea şi semnarea contractului de concesiune, în condiţiile
prevăzute de prezenta hotărâre şi în conformitate cu rezultatul licitaţiei.
Art. 10.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 11.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara şi compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 31 martie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
MĂLĂEȘTEAN RODICA DANIELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 31 martie 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum:
7 voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 1 vot „contra”.
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HOTĂRÂREA

NR. 73/2017

privind concesionarea suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de
proprietate nr. 89348/392 din 17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr.
964/2

Consiliul local al comunei Densuş, judeţul Hunedoara ;
Având în vedere expunerea de motive întocmită de primarul comunei
Densuş, nr. 45/71 din 21.08.2017, raportul compartimentului de resort nr. 46/75 din
21.09.2017 și avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul
Consiliului local Densuş, nr. 47/63 din 27.09.2017;
Ținând cont de proiectul de hotărâre nr. 71 din 21.08.2017 privind
concesionarea suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de proprietate nr.
89348/392 din 17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2.
Văzând studiul de oportunitate întocmit în acest sens, din care rezultă
necesitatea concesionării acestui teren;
Terenul în suprafață de 3,30 ha, înscris în Titlul de proprietate nr.
89348/392 din 17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2, este
întabulat în Cartea Funciară, având numărul cadastral 61554, suprafața reală în teren
în urma măsurătorilor fiind de 31527 m.p..
Având în vedere prevederile art. 13 și art. 22 din Legea privind
autorizarea executării lucrărilor de construcții, nr. 50/1991, republicată;
În baza prevederilor art. 4 din Legea privind bunurile proprietate publică,
nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare și a art. 7, din Legea nr.
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2, litera “c”, alin. 5, litera „a”, art. 45 şi art. 123,
alin. (1) şi (2), din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulteroare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Se aprobă studiul de oportunitate în vederea concesionării
suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de proprietate nr. 89348/392 din
17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art. 2.- Se aprobă caietul de sarcini, documentaţia de atribuire a
contractului de concesiune prin licitaţie publică deschisă şi instrucţiunile privind
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3.- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică deschisă a
suprafeței de 3,30 ha teren agricol, înscris în Titlul de proprietate nr. 89348/392 din

17.03.2005, identificat prin sola nr. 100, parcela nr. 964/2, pentru înființarea unei
ferme de porcine.
Art. 4.- Stabileşte taxa de înscriere la licitaţie în sumă de 50 lei.
Art. 5.- Stabileşte durata concesiunii la 15 ani.
Art. 6.- Stabileşte redevenţa minimă la suma de 200 Euro /ha/an,
rezultând 660 Euro/an, care va fi şi preţul de pornire al licitaţiei.
Art. 7.- Stabileşte valoarea caietului de sarcini la suma de 50 lei.
Art. 8.- Numeşte comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
PREŞEDINTE:MERIAN NICU LĂSCUȚ- viceprimarul comunei Densuş
MEMBRII:
CRAI NICOLETA
- referent de specialitate Primăria
Densuş
POGAN ANGELICA – consilier Primăria comunei
Densuș
GÎNȚĂGAN MARIUS OCTAVIAN – consilier juridic
Primăria comunei Densuş
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL consilier local Consiliul
local Densuș
Art. 9.- Împuterniceşte pe d-l Vîrtopean Ionel Adrian - primarul comunei
Densuş pentru încheierea şi semnarea contractului de concesiune, în condiţiile
prevăzute de prezenta hotărâre şi în conformitate cu rezultatul licitaţiei.
Art. 10.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 11.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului
Hunedoara şi compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei Densuş.

Densuş, 29 septembrie 2017

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al
comunei Densuş, din data de 29 septembrie 2017, prin vot deschis, cu următorul
cvorum: 9 voturi „pentru”, 0 voturi „abţineri”, 1 vot „contra”.

