CONSILIUL LOCAL BUNESTI
JUDEŢUL VÂLCEA
HOTĂRÂREA NR 21
Privitoare Ia:
Concesionare teren prin licitaţie publica
Consiliul local Bunesti, judeţul Vâlcea intrunit in şedinţa extraordinara din data
de 12.06.2013 la care participa un nr.de 11 consilieri din 11 in funcţie.
Prin hotărârea nr 13 /2013 domnul ILIE MIHAI a fost ales preşedinte de şedinţa
pe o perioada de 3 luni ( MAI, IUNIE IULIE).
Luând in dezbatere :
Expunerea de motive prezentata de primarul Comunei Bunesti înregistrata sub nr
2602 din 16.05.2013 si raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2603
din 16.05.2013 prin care se propune adoptarea hotărâri privitor la concesionare teren prin
licitaţie publica.
Avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului Local, inregistrat sub nr
3045 din 11.06.2013
Tinand seama de raportul de avizare pentru legalitate a proiectului de hotărâre
intocmit de secretarul comunei Bunesti, judeţul Vâlcea inregistrat sub nr 3069 din 11.06.
.2013 .
In conformitate cu prevederile.art 10 capt 2 Legii 50/1991 republicata.si ale art 9
alin 1 si art. 14 lit a din OUG 54/2006; Legea 22/2007, HG 168 SECŢIUNE a-2-a art a
alin 2 secţiunea 3 art 8 alin 2..
In conformitate cu prevederile, ale art.36, alin 5, lit b din Legea nr.215/2001
privind Administraţia Publica Locala cu modificările si completările ulterioare, cu un
nr.de 11 voturi pentru 0 abţinere 0 împotriva adopta următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.l. Se aproba concesionarea terenului in suprafaţa de 1588 mp teren situat in
domeniu privat al comunei Bunesti ,sat Bunesti ,jud.Vâlcea,
in punctul POD
UNGUREANU , prin licitaţie publica ,
Art.2. Se aproba raportul de evaluare studiul de oportunitate .
Art.3 .Se aproba caietul de sarcini.
Art.4Pretul de pornire al licitaţiei este stabilit conform raportului de evaluare
7,9 EURO/MP.
Art.5 Concesionarea se face pe o perioada de 49 ani.
Art.6.Cu aducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se împuterniceşte secretarul
comunei Bunesti, judeţul Vâlcea.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
ILIE MIIHAI

12.06.2013

Contrasemnează
SECRETAR,
GEANA ELENA ADRIANA

