
                                                                                                                                                        

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI                                               

TĂUŢII MĂGHERĂUŞ  

                       

                                                                          HOTĂRÂREA 

            Nr. 66 din 31.05.2018 

privind aprobarea  studiului de oportunitate și a documentatiei de atribuire pentru 

concesionarea prin licitație publică  a unui teren in suprafata de 10.000 mp din proprietatea 

privata a orasului. 

 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă ordinară  la data de 31.05.2018. 

Având în vedere:  

       - studiul de oportunitate  nr. 6386/30.05.2018 al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, 

 -HCL 138/23.08.2017 . 

      - avizul  Secretarului oraşului; 

       - avizul Comisiilor de specialitate 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii republicată cu modificarile ulterioare; 

- avizul secretarului, văzând că au fost îndeplinite prevederile Legii 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică. 

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c,  alin.5, litera ”b”, art. 45,  art. 115 alin.1  lit.b, și 

art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată, cu modificarile 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 ART.1. Se aprobă studiul de oportunitate anexa nr.1 la prezenta hotărâre privind 

concesionarea prin licitație publică a unui teren din proprietatea privata a orasului  în  suprafaţă de 

10.000  mp identificat prin nr. cadastral  57908  din CF 57908  Tăuții Măgherăuș; 

 ART.2. Se însușește raportul de evaluare al terenului identificat prin nr. cadastral 57908 din 

CF 57908 întocmit la data de 04.04.2018 de SC COLIS SRL evaluator autorizat  ing. Balint 

Leontina, și se stabileste pretul minim al redeventei la suma de  9412,48 lei/an ( 0,94 lei/mp/an). 

             ART.3   Se aproba documentatia de atribuire în vederea concesionarii prin  licitație publică a 

terenului din proprietatea privata a orasului în suprafață de 10.000 mp, conform anexei 2 parte 

componenta  a prezentei hotarari. 

  ART.4 Se desemneaza comisia de licitatie in componenta prevăzută in anexa 3 care este parte 

componenta a prezentei hotarâri. 

       ART.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredințeaza comisia stabilita in 

anexa 3, iar cu semnarea contractelor de concesiune se incredinteaza primarul orasului Dl. 

Ardelean Anton. 

            ART.6  Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevazut de lege: 

   -Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

  -Prefectului Judeţului Maramureş, 

  -Serviciului urbanism al primariei, 

-Membrilor comisiei de licitatie,         

   -Se aduce la cunostinta publica prin afisare și pe site-ul primariei, 

 

  
                                                              Presedinte de ședință 
                                                                                Lauran Marin Florin 
 
 

                                                                                                               Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                               Bindila Calin Ioan          

 
 
Au fost prezenti 12 consilieri din 13 în functie  

Adoptata cu unanimitate 

Nr . 66 /31.05.2018        

5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


