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ORAŞUL TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ                                           

CONSILIUL LOCAL                                                    

HOTARARE 

                 Nr. 52 din 31.03.2017                
            cu privire la aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor loturi de teren pentru construirea 

de locuinte si aprobarea  documentatiei de atribuire 

         Consiliul local  al oraşului Tautii-Magheraus întrunit în sedinta  ordinară în data de 31.03.2017 

        Avînd în vedere: 

        -    referatul nr.  compartimentului agro silvic care solicită aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 

unor loturi de teren  libere, ca urmare a rezilierii sau renuntarii la unele contracte de concesiune.  

        -    raportul de evaluare intocmit de evaluator atestat ANEWAR Balint Leontina 

- avizul Comisiei 1 buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, 

gospodărire orăşenească  protecţia mediului, servicii si comert; 

- avizul Comisiei 2 pentru învăţământ, cultură, protecţie socială, sănătate activităţi sportive şi de 

agrement, proiecte dezvoltare europeana şi urbanism 

- avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş. 

         În baza prevederilor art.13-23 din Legea  nr. 50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie 

         În temeiul art 36 alin. 2 lit „c” şi alin.5 lit „b” , ale art.123  si ale art.115 lit „b”din Legea administratiei 

publice locale, nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare. 

 

HOTARASTE: 
                        

  Art.1 Se aproba concesionarea prin licitatie publica a loturilor de teren disponibile, apartinind  

domeniului  privat al orasului Tautii Magheraus, in suprafata de 450 mp fiecare,  in vederea realizarii de locuinte 

individuale si anexe gospodaresti, parcele identificate prin planul de situatie, anexaI la prezenta 

Art.2.Pretul de pornire al concesiunii- redeventa-  este de 0,30 lei/mp/an, respectiv 135 lei/parcela/an 

  Art.3.  Se aproba documentatia de atribuire: caietul de sarcini, instructiunile pentru ofertanti si 

„formularul-oferta” conform anexe  2-4. 

Art.4.Se aproba contractul-model de concesiune conf.anexa 5  

Art.5 Se aproba componenta  comisiei de evaluare a ofertelor, conf.anexa 6 

Art.6.Licitatia se va desfasura lunar , la termene stabilite de Primar, pina la epuizarea tuturor parcelelor 

disponibile 

             Art.7.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul si  comisia de evaluare. 

   Art.8.  Prezenta se comunica: 

- Prefectului judetului Maramues; 

- Primarului oraşului; 

- Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

- Compartimentului Agro Silvic 

- Serviciului financiar contabil 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Butoi Viorel 

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR 

                                                                                                                                 Bindila Calin Ioan 
Au fost prezenti 13 consilieri din 15 în functie 
Adoptata cu unanimitate de voturi  
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