ROMANIA
Comuna Butimanu
Judetul Dambovita
CONSILIUL LOCAL BUTIMANU
Tel./Fax. 0245 – 241040
HOTARARE
privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a studiului de oportunitate in vederea
concesionarii terenului in suprafata de 214.731 mp situate in T22 P 127 apartinand domeniului
privat al comunei Butimanu, judetul Dambovita
Consiliul local Butimanu, întrunit in sedinta ordinara din luna noiembrie 2012;
•

Expunerea de motive nr. 3004 din data de 17.09.2012, inaintata de primarul unitatii administrativ
teritoriale;
• Raportul de specialitate nr. 3005 din data de 17.09.2012 inaintat de catre responsabilul achizitii
publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Butimanu;
În conformitate cu :
• Prevederile art. 136 alin.(4) din Constitutia Romaniei, revizuita;
• Prevederile art. 21, lit a) din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
• Prevederile art. 15 si art. 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Prevederile art. 861 alin. (3) din Codul civil;
• Prevederile art.9 din OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, aprobata prin Legea nr. 22/2007, cu modificăriile şi completăriile ulterioare;
• Prevederile art.5, art.10 si art.12 din HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publica
• Prevederile art. 36, alin. (2) lit.c), alin. (5) lit. a) si art.123 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45 alin (1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit. b) ambele din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .
HOTARASTE
Art.1Se aproba demararea procedurii de intocmire a studiului de oportunitate in vederea
concesionarii terenului in suprafata de 214.731 mp situate in T22 P 127 apartinand domeniului privat al
comunei Butimanu, judetul Dambovita.
Art.2 – Punerea in aplicare a prezentei hotarari se va face de catre primarul unitatii administrativ
teritoriale si de catre responsabilul cu achizitiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3.Prezenta hotarare va fi comunicata prin intermediul secretarului comunei catre institutiile si
persoanele interesate
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C. IAMANDI

ROMANIA
Comuna Butimanu
Judetul Dambovita
PRIMAR
Tel./Fax. 0245 – 241040

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea raportului de expertiza,a studiului de oportunitatesi a caietului de sarcini in
vederea inchirierii terenului in suprafata de 25.5 ha situate in T24 HAP 161 apartinand domeniului
public al comunei Butimanu, judetul Dambovita

Valeanu Ion consilier al Consiliului Local al comunei Butimanu, judetul Dambovita;
Având in vedere
•

Prevederile art.15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ;
• Prevederile HCL nr de aprobare a regulamentului cadru de inchiriere a bunurilor imobile din
domeniul public sau privat al comunei Butimanu judetul Dambovita
• Prevederile art. 6 din HG nr. 168/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. 54/2006 ;
• Prevederile art.36 alin.(5) lit.”a” si art. 123 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.45 alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

PROPUNE
Arti 1– Spre. aprobare raportul de expertiza, studiulu de oportunitatesi a caietului de sarciniintocmit de
PFA Bazgu danut in vederea inchirierii terenului in suprafata de 25.5 ha situate in T24 HAP 161
apartinand domeniului public al comunei Butimanu, judetul Dambovita;
Art 2. Se imputerniceste viceprimarul cu atributii de primar sa desemneze prin dispozitie comisia de
licitatie, data, ora si locul desfasurarii licitatiei .
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