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HOTANAREA

NR.51

din 25 apritie 2O1g

privind aprobarea concesiondrii terenului in
suprafa!5 de 3100 mp inscris in c.F.
nr' 305480 chigineu-crig, aflat in proprietate
liuuiia a oragului chigineu-crig,
precum 9i aprobarea studiului de oportunitate,
a
Je sarcini t'
si a
documentaliei de atribuire intocmite in vederea
"ui"t,rllri
conces-iJ;l;li" "

consiliul Local al oragului chigineu crig, intrunit in gedinla
ordinara in data de
25.04.20L8,

-

-

Avdnd in vedere :
Iniliativa Primarului oragului Chigineu-cri9, d-l Burdan
Gheorghe, manifestat6 prin
Expunerea de motive nr. 42941L8.04.2018;
Raportul nr' 42931L8.04.2018 al d-nei Scorle Florina,
consilier juridic in cadrul
compartimentului Juridic, Direclia Administralie publicd, primbria
oragului
chigineu

Crig;

Prevederile HotSrarii Consiliului Local Chigineu-Crig
nr. 11 din 22.0L.20L8;
Adresa nr. t00l52lL6.oL.201B a G.N,A.I.R. D.R.D.P.
Timigoara;
prevederile art.B7l gi urmbtoarele din
Noul cod civil;
prevederile art'36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.b)
din Legea nr. 2L512001 a administraliei
publice locale republicatd, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
prevederile Legii nr.2412000 privind normele
de tehnic5 legislativ5 pentru elaborarea
actelor normative, cu modificbrile gi completdrile
ulterioare;
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din
domeniul juridic, al Comisiei de
specialitate din domeniul amenajarea teritoriului,
urbanism, realizarea lucr5rilor publice,
protectia mediului, conseryarea monumentelor
istorice 9i arhitecturd 9i al Comisiei de
specialitate din domeniul programe de dezvoltare
sociald, buget-finante, administrarea
domeniului public ai privat al oragului, servicii gi come( pe
lSngd consiliul Local al
Oragului Chigineu-Crig;
t4 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in funclie, gedinld
la
fiind prezenli 14
consilieri locali

In temeiul art. 45 alin. (3) coroborat cu art. 115 alin. (1)
lit. b din Legea nr.2t5/200t

administratiei publice locale, republicatd cu modificirile
gi completdrile ulterioare,

a

HOrAnAgrE
Alt' 1' se aprobd concesionarea prin licitalie publicS, in condiliile legii,

suprafald de 3100 mp, situat in intravilanul satului
Nddab, inscris
chigineu-crig, aflat in proprietatea publicd a
oragului chigineu-crig.

a terenului in
in C.F" nr. 305480

AIt' 2' se insugegte

raportul de evaluare a terenului in suprafald
de 3100 mp, situat in
intravilanul satului N5dab, inscris in c.F,
nr. 305480 chigineu-crig, aflat in proprietatea
publicd a oragului chisineu-crig care
stabilegte cd valoarea terenului este de 15.872

euro,
respectiv 73.800 lei.
Aft' 3' se aprob6 concesionarea terenului pe o perioadd
de 25 ani, cu posibilitatea de
prelungire a duratei contractului prin
incheierea unui act adilional in condi[iile legii.
Att' 4' Se aprobS studiul de oportunitate elaborat in
vederea concesionarii bunului imobil
teren in suprafald de 3100 mp, situat in intravilanul
satului Nddab, inscris in c.F. nr.
305480 chigineu-cri9, aflat in proprietatea publici
a oragului chigineu-crig, in vederea
realizbrii unei seclii de drumuri nalionale.
Studiul de oportunitate va constitui Anexa 1 la
prezenta hotd16re.

Att' 5'

Se aprobd caietul de sarcini documentalia de
9i
atribuire, elaborate in vederea
concesiondrii bunului imobil teren in suprafa!5
de iroo rp, situat in intravilanul satului
Nddab' inscris in c'F' nr. 305480 chigineu-crig,
aflat in proprietatea publicb a oragului
chigineu-crig, in vederea realizdrii uneui seclii
de drumuri nalionale, conform Anexei nr. z,
care face parte integrantd din prezenta
hotbrdre.
Aft' 6' componenla comisiei de evaluare a ofertelor va R
stabilitd prin Dispozilie

a
Primarului Oragului Chisineu-Crig.
AIt' 7' cu ducerea la indeplinire a prezentei hotbr6ri se incredinleazd
primarul oragului
Chigineu Cri9, d-l Burdan Gheorghe
Aft. 8. Hotbr6rea se comunic5:
Instituliei prefectului - Judelul Arad;
Primarului Oragului Chisineu Crig;
Membrilor comisiei de evaluare a ofertelor;
Se aduce la cunogtinlb publicd prin afisare
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