ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com
HOTARARE

Nr.26 din 27.03.2014
privind concesionarea prin licitaţie a terenului intravilan aparţinând domeniului privat
al comunei George Enescu în suprafaţă de 6.883 mp situat în PC nr. 429, sat Dumeni.

Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţă
ordinară la data de 27 martie 2014, la convocarea primarului, conform prevederilor art.39, alin.3 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
analizând Expunerea de motive a primarului comunei George Enescu prin care propune concesionarea
prin licitaţie a suprafeţei de 6.883,00 mp teren intravilan situat în PC nr. 429, sat Dumeni, aparţinând
domeniului privat al comunei George Enescu, pe o perioadă de 49 ani, conform prevederilor art.6, alin.3 din
Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

având avizul favorabil al
Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor,
în baza art.36 alin.(5) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art.14 alin.1 din OUG nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr. 22/2007 şi
HGR nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei
de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concensiune de bunuri
proprietate publică,
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 - Aprobă Studiu de oportunitate, în vederea concesionării, prin licitaţie a terenului din domeniul
privat, în suprafaţă de 6.883,00 mp situat în PC nr. 429 sat Dumeni, comuna George Enescu, conform
Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Datele de identificare sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
Art.2 - Aprobă Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului menţionat la art.1 conform Anexei
nr. 2 ,care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.3 - Se însuşeşte Raportul de evaluare întocmit de AEF ROMANIA DUGHILĂ V.ROMEO
ŞTEFAN, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărare.
Art.4 - Aprobă concesionarea terenului menţionat la art.1, pe o durată de 49 ani.
Art.5 - Numeşte comisia în vederea organizării licitaţiei pentru concensionarea terenului, în
următoarea componenţă:

1) Bararu Gică,viceprimar
- preşedinte
2) Răuţă Brânduşa, referent asistent
- membru
3) Răsteanun Dana-Mihaela,insp.princ.
- membru
4) Crişan Vasile- Mircea,consilier sup.
- membru
5) Butnaru Mircea,consilier local
- membru
Art.6 - Împuterniceşte primarul comunei George Enescu în vederea încheierii contractului de
concesiune a terenului, în forma prevăzută de lege.
Art.7 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor din prezenta hotărare
prin compartimentele de specialitate.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Sandu Ana
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 27 martie 2014.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

ROMANIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEORGE ENESCU
Tel:0231.628103;Fax:0231.628.060;E-mail:pge_bt@yahoo.com
Anexa nr. 1 de la
H.C.L nr. 26/27.03.2014

Studiu de oportunitate
1.Descrierea şi indentificarea bunului
Terenul este proprietatea privată a comunei George Enescu, aflat în administrarea Consiliului
local.
2. Motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care au stat la baza propunerii
concesiunii:
2.1 Motivele de ordin economic-financiar : concesionarea bunurilor
aflate în proprietatea
privată a comunei George Enescu constituie o sursă permanentă şi sigură de venituri pentru bugetul
local al comunei. Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul local al comunei
George Enescu.
2.2 Motive de mediu : Concesionarul are obligaţia de a respecta legislaţia în vigoare cu privire
la păstrarea şi conservarea mediului înconjurător.
3 Nivelul minim al redeventei: este în sumă de 1.440 lei/an, conform Raportului de evaluare
întocmit de AEP ROMANIA DUGHILĂ V.ROMEO ŞTEFAN.
4.Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune – procedura ce va fi
utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică: licitaţie
publică, organizată conform OUG nr. 54/2006, aprobată prin Legea nr. 22/2007 şi HG nr.
168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
In conformitate cu prevederile art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
republicată şi art. 14 lit.a) din OUG nr. 54/2006 şi HG nr.168/2007 concesionarea bunurilor
proprietate publică se face prin licitaţie publică.
5.Durata estimată a concesiunii.
Conform prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul concesiunilor, concesionarea se face pe
o perioada determinată de cel mult 49 ani cu posibilitatea prelungirii acesteia cu cel mult jumătate din
durata iniţială.
6.Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
Conform OUG nr. 54/2006 şi HG nr. 168/2007.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Sandu Ana
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________
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Anexa nr. 2 de la
H.C.L nr. 26/27.03.2014

Caiet de sarcini
privind concesionarea prin licitaţie a terenului din domeniul privat în
suprafaţă de 6.883 mp situat în PC nr. 429 sat Dumeni , comuna
George Enescu, jud. Botoşani.
1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii :
1.1 - Teren situat în PC nr.429 sat Dumeni, comuna George Enescu, jud. Botoşani.
1.2 - Regimul juridic al terenului : terenul aparţine domeniului privat al com.George Enescu.
1.3 - Destinaţia terenului ; teren aferent clădirii proprietate a S.C. AGROMEC DRAGALINA
1.4 - Modul de atribuire a concesiunii : licitaţie în conformitate cu prevederile art.14 alin.(11) din
OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
1.5 - În cazul licitaţiei, redevenţa de pornire nu poate fi mai mică decât suma rezultată din Raportul
de evaluare întocmit de AEP ROMANIA DUGHILĂ V.ROMEO ŞTEFAN.
2. Durata concesiunii :
2.1 - Se propune concesionarea terenului în suprafaţă de 6.883 mp pe o perioadă de 49 ani.
3. Condiţii de participare la licitaţie:
3.1 - Achitarea taxei de înscriere în sumă de : 100,00 RON.
3.2 - Depunerea unei garanţii de participare; 50,00 RON
3.3 - Licitaţia se va ţine în ziua şi la ora indicată în anunţul publicitar.
3.4 - Data limită de înscriere la licitaţie va fi ziua anterioară desfăşurării licitaţiei.
4. Caracteristici
4.1 - Condiţii de exploatare a concesiunii : conform destinaţiei propuse ,respectiv activităti cu
specific agricol.
4.2 - Obiective de ordin economic şi financiar: atragerea de noi surse de venit la bugetul local.
4.3 - Condiţii de mediu ; prin modul de exploatare a concesiunii să nu constituie un potenţial poluant
al nici unui factor de mediu.
4.4 - Clauze financiare şi de asigurări: redeventa se va achita conform contractului de concesiune
ce se va încheia în urma desfăşurării licitaţiei publice. Eventualele penalităţi datorate întârzierii
plăţilor fiind percepute din garanţia în sumă fixă ce se va constitui în termen de maxim 90 de zile de la
data încheierii contractului.
4.5 - Regimul bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii
- bunuri de retur : teren în suprafaţă de 6.883 mp
- bunuri de preluare ;
- bunuri proprii;
4.6 - Terenul este fără sarcini;
4.7 - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor ; nu este cazul, construcţia este deja
realizată.
4.8 - Echipare tehnico-edilitară ; alimentarea cu energie electrică realizată la reţeaua existentă în zonă.
4.9 - Tratarea arhitecturală; - nu este cazul.
4.10 - Realizarea acceselor – accesele sunt realizate din DJ 29F.
5. Preţul terenului
5.1 - Modalitatea de calcul conform Raportului de evaluare întocmit de AEP ROMANIA DUGHILĂ
V.ROMEO ŞTEFAN.

5.2 - Preţul minim de pornire la licitaţie este de 1.440 lei/an, preţ ce se va indexa anual cu indicele
de creştere a ratei inflaţiei.
5.3 - Modul de achitare a redevenţei va fi menţionat în contractul de concesiune.
6. Solutionarea litigiilor
6.1 - Prin Comisia de soluţionare a contestaţiilor sau prin instanţa judecătorească.
7. Încetarea concesiunii
7.1 - În conformitate cu prevederile Cap.lX din Contractul de concesiune
8. Dispoziţii finale
8.1 - Drepturile şi îndatoririle atât ale concendentului cât şi ale concesionarului sunt stabilite în
Contractul de concesiune.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Sandu Ana
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

