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HOTĂRÂREA NR.49
Din 18.iulie.2012

privind aprobarea Caietului de sarcini şi a Documentaţiei de atribuire elaborate
în vederea organizării şi desfăşurării concesionării imobilelor înscrise în CF nr.
301579 Chişineu Criş în suprafaţă de 127264 mp şi C.F. nr. 301582 Chişineu Criş
în suprafaţă de 200535 mp
Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului oraşului Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe;
- Avizul comisiei de specialitate ale Consiliului Local Chişineu Criş;
- HCL nr. 33/18.04.2012 privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în
vederea iniţierii concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilelor înscrise în CF nr. 301579
Chişineu Criş în suprafaţă de 127264 mp şi C.F. nr. 301582 Chişineu Criş în suprafaţă de
200535 mp;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c, alin. (5) lit. b şi art. 123 alin (1) şi (2) din
Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile art. 5, lit. b din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 12, alin. 3 şi 4, art. 15, art. 17 din O.U.G 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aplicarea Normelor metodologice de
aplicare a O.U.G. 54/2006
- votul unanim al celor 15 consilieri în funcţie
în temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001
a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă Caietul de sarcini, elaborat în vederea concesionării bunurilor imobile
constând în teren în suprafaţă de 127264 mp, înscris în CF nr. 301579 Chişineu Criş şi teren în
suprafaţă de 200535 mp, înscris în C.F. nr. 301582 Chişineu Criş, ambele situate în extravilanul
Oraşului Chişineu Criş, la ieşirea din oraş spre Vest pe DN 79A spre comuna Socodor, aflate în
proprietatea privată a Oraşului Chişineu Criş, în vederea realizării unui Parc fotovoltaic, conform
Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Se aprobă Documentaţia de atribuire elaborată în vederea organizării şi
desfăşurării concesionării bunurilor imobile constând în teren în suprafaţă de 127264 mp, înscris
în CF nr. 301579 Chişineu Criş şi teren în suprafaţă de 200535 mp, înscris în C.F. nr. 301582
Chişineu Criş, conform Anexei 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Se aprobă componenţa comisiei de evaluare a ofertelor, după cum urmează:
1. Tripa Ioan
- preşedinte

2. IanoşTeodor

3.
4.
5.
Art. 4 —
urmează:

-secretar

Mardale Marcu Ion
- membru
Palfi Matei
- membru
Reprezentantul DGFP Arad
- membru
Se aprobă membri supleanţi ai comisiei de evaluare a ofertelor, după cum

1. Haica Florea
2. Gale Ambrosie
Art. 5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului
Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe.
Art. 6 - Hotărârea se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad şi Prefectului Judeţului Arad
- Primarului Oraşului Chisineu Criş
- DGFP Arad
- Membrilor comisiei de evaluare a ofertelor

Red./Dact.
A.B./A.B.
Ex.5

