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HOTARAREA

NR. 2/2007

privind aprobarea concesionarii unei suprafete de 23473 m p. din domeniul privat
al comunei Densus, situat in localitatea Stei, comuna Densus, judetul Hunedoara,
identificat prin Titlul de proprietate nr. 89348/516, sola 130, parcela 1521

Consiliul local al comunei Densus, judetul Hunedoara ;
Analizand expunerea de motive a primarului comunei Densus, prin care se
propune aprobarea concesionarii unei suprafete de 23473 m.p. din domeniul privat al
comunei Densus, situat in localitatea Stei, comuna Densus, judetul Hunedoara, identificat
prin Titlul de proprietate nr. 89348/516, sola 130, parcela 1521;
Vazand studiul de oportunitate intocmit in acest sens, din care rezulta
necesitatea concesionarii prin licitatie publica deschisa a acestui imobil;
In temeiul art. 38, alin. 2, litera “c”, art. 46 si art. 125 din Legea
administratiei publice locale, nr. 215/2001, modificata si completata cu Legea nr.
286/2006, modificata si completata cu Legea nr. 286/2006;
H O T A R A S T E:

Art. 1.- Se aproba studiul de oportunitate in vederea concesionarii prin
licitatie publica deschisa a unei suprafete de 23473 m.p. din domeniul privat al comunei
Densus, situat in localitatea Densus, comuna Densus, judetul Hunedoara, identificat prin
Titlul de proprietate nr. 89348/516, sola 130, parcela 1521 conform anexei nr. 1 la
prezenta hotarare.
Art. 2.- Se aproba caietul de sarcini in vederea desfasurarii licitatiei publice
deschise, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
Art. 3.- Se aproba concesionarea prin licitatie publica deschisa a suprafetei de
teren de 23473 m.p. din domeniul privat al comunei Densus.
Art. 4.- Stabileste taxa de inscriere la licitatie in suma de 100 lei.
Art. 5.- Stabileste durata concesiunii la 10 ani.
Art. 6.- Stabileste redeventa minima la suma de 4.000 lei/an.
Art. 7.- Stabileste valoarea caietului de sarcini la suma de 50 lei.
Art. 8.- Numeste comisia de licitatie in urmatoarea componenta:

PRESEDINTE:
MEMBRII:

IORDACHE RADU - viceprimarul comunei Densus
CRAI NICOLETA - referent de specialitate Primaria
Densus
SOCACIU GHEORGHE – consilier Consiliul local
Densus
BOGDAN DANIEL – consilier Consiliul local Densus
DRAGOTESC MIRON-consilier Consiliul local Densus
Ca secretar al comisiei de licitatie se numeste d-na SOCACIU MARCELA –
referent Primaria comunei Densus.
Art. 9.- Imputerniceste primarul comunei Densus pentru incheierea si
semnarea contractului de concesiune, in conditiile prevazute de prezenta hotarare si in
conformitate cu rezultatul licitatiei.
Art. 10.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului
Hunedoara si compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Densus.

Densus, 18 ianuarie 2007

PRESEDINTE DE SEDINTA,
AVRAMESC PETRU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local al comunei
Densus, din data de 18 ianuarie 2007, prin vot deschis, cu urmatorul cvorum: 11 voturi
„pentru”, 0 voturi „abtineri”, 0 voturi „contra”.

