MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
- CONSILIUL LOCAL–
HOTĂRÂREA NR.26
Privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 29,84 mp. care
aparţine domeniului public al localității
Consiliul local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 09.03.2020, la care participă un număr de 18 consilieri, din totalul de 19
consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii, dl. consilier, Măgură Iulian, a fost ales
preşedinte de şedintă ;
Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului Municipiului
Drăgăşani, înregistrat sub nr.36531/13.12.2019 şi raportul de specialitate al
Direcţiei Serviciilor Publice Drăgăşani, înregistrat sub nr. 36532/13.12.2019,
prin care se propune spre aprobare concesionarea unui teren de în suprafață de
29,84 mp., situat în Drăgăşani, str. Tudor Vladimirescu, aparţinând domeniului
public al municipiului, pentru construire balcoane, precum şi aprobarea
studiului de oportunitate, înregistrat sub nr. 36533/13.12.2019;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de organizare şi
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului
înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei
pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului, agricultură, gospodărire comunală,
servicii şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică,
apărarea ordinii şi liniştii publice, prin care se propune adoptarea proiectului de
hotărâre şi avizul de legalitate dat de secretarul municipiului proiectului de
hotărâre, înregistrat sub nr. 7626/03.03.2020;
În baza art.305 – art.321 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;
În temeiul art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a),
coroborate cu art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 18 voturi pentru, adoptă următoarea;
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se însuşeşte evaluarea la suma de 9.697 lei a terenului aparţinând
domeniului public al localităţii, în suprafaţă de 29,84 mp., situat în Drăgăşani,
str. Tudor Vladimirescu.
Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate nr. 36533/13.12.2019, privind
concesionarea prin licitaţie publică a terenului prevăzut la art. 1, conform anexei
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, pentru o
perioadă de 25 ani, cu posibilitate de prelungire, prin act adițional, a terenului
aparţinând domeniului public al localităţii, menţionat la art.1, pentru construire
balcoane, conform planului de situaţie, anexa nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Preţul de pornire a licitaţiei este de 582 lei/an, preţul caietului de
sarcini este de 54 lei, taxa de participare la licitaţie este de 60 lei, garanţia de
participare este de 291 lei, pasul de licitaţie fiind de 58,2 lei/an.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini, Regulamentul de desfăşurare a
licitaţiei, şi Contractul - cadru cu privire la concesionarea terenului prevăzut la
art. 1, conform anexelor nr. 3 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Primarul municipiului Drăgăşani va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate, iar secretarul
municipiului Drăgăşani o va transmite Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea şi
o va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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