ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA G R IV IJA
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind concesiouarea, prin incredinfare directa, a terenului in suprafafa de
3.041 m.p. aparfin&nd domeniului privat al comunei Grivifa
Consiliul local al comunei Grivifa, judeful Vaslui, intrunit in §edinfa o rd in a l la data de 31 iulie
2014;
Avand in vedere:
- prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut&rii lucrarilor de
construcfii, republicata cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica;
- prevederile H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
- raportul de specialitate din care rezultS necesitatea concesionarii, prin incredinfare directa, a
suprafefei de 3.041 m.p., teren aparfinand domeniului privat al comunei Grivifa;
~ avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Grivifa.
In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. c), coroborate cu prevederile art. 45, alin, (1) §i art.
115, alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrafia publica locala, republicata, cu modificarile
§i completarile ulterioare,
HOTARA$TE:
Art. 1. - Se aproba concesionarea, prin incredinfare directa, a terenului intravilan in suprafafa de
3.041 m.p., situat in satul Grivifa, comuna Grivifa, judeful Vaslui, T. 92, P. 1541, lot 2, proprietatea
privata a Comunei Grivifa, in favoarea dlui. Moraru Marian, proprietarul construcfiilor aflate pe acest
teren.
A rt. 2. - Se insu§e§te Raportul de evaluare intocmit de S.C. Audit Expertcont Sri Barlad.
A rt. 3. - (I) Perioada concesionarii este de 25 ani iar nivelul revedenfei pentru contractul de
concesiune este de L I00 lei/an, suma ce se platejte anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie
§i 30 septembrie inclusiv.
(2) Nivelul redevenfei va fi actualizat anual cu indicele de inflafie,
Art. 4. - Terenul prevazut in prezenta hotarare nu face obiectul cererilor de restituire in nature.
A rt. 5. - Se imputemice§te primarui comunei Grivifa, judeful Vaslui, pentru a semna contractul
de concesiune.
A rt. 6. - Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine compartimentului finanfe contabilitate
§i primarului comunei Grivifa.
A rt. 7. - Prezenta hotarare va fi comunicata persoanelor
institufiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
Pre$edinte de $edinfa
Consilier
Vi$an Ghiorghe

Contrasemneaza
Secretar
Vatafu Bogdan

Grivifa, 31 iulie 2014
Nr. 23

