ROMÂNIA
JUDE UL NEAM
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJE TI
HOTRÂREA
nr. 10 din 30 ianuarie 2009
privind unele bunuri din domeniul public/privat al comunei Doljeti
care vor fi supuse concesion rii/închirierii
Consiliul local al comunei Dolje ti;
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Dolje ti, raportul
prezentat de aparatul de specialitate al primarului, nota de fundamentare, studiile de
oportunitate i caietele de sarcini, cu privire la propunerea de concesionare, prin
licitaie public , a unor imobile din domeniul public/privat al comunei Dolje ti;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit. „c”, coroborat cu alin. (5) lit. „b” i cu art. 123 din Legea
nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- art. 4, din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, cu modific rile i completrile ulterioare;
- HCL nr. 70 din 17 decembrie 2008 privind înregistrarea în domeniul privat al
comunei i în administrarea Consiliului local, a unor terenuri situate în intravilanul
comunei Dolje ti;
Luând act de prevederile HCL nr. 37 din 27 iulie 2007 privind aprobarea
Regulamentului–cadru pentru concesionarea bunurilor imobile din patrimoniul
comunei Dolje ti, aflate în administrarea Consiliului local al comunei Dolje ti;
V zând avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
În temeiul dispoziiilor art. 45 i 115 alin (1) lit. „b” din Legea administraiei
publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare:
HOTR

T E :

Art.1._ (1) Aprob  studiile de oportunitate i caietele de sarcini cu privire la
concesionarea, prin licitaie public  deschis i cu preurile de pornire, pentru:
a) 601 m.p., teren situat în domeniul privat al comunei i în intravilanul
satului Dolje ti, având num rul cadastral 23/410/1, cu preul de pornire de 0,35
Euro/an/mp.
b) 299,50 m.p., teren situat în domeniul privat al comunei i în intravilanul
satului Buhonca, având num rul cadastral 9/211/1, cu preul de pornire de 0,25
Euro/an/mp.
(2) Planurile de situaie a imobilelor descrise mai sus prezentate sub form  de
plan e desenate, împreun  cu studiile de oportunitate i caietele de sarcini sunt
prev zute în anexele 1 - 2 la aceast hotrâre.
Art.2._Primarul comunei Dolje ti va organiza concesionarea, în condiiile
prev zute de lege, corespunztor cu preurile de pornire de mai sus

Art. 3._ (1) Aprob  închirierea unui spaiu, în suprafa de 16 mp, în incinta
Centrului social Buruiene ti, pentru funcionarea cabinetului parlamentar nr. 5
Neam, a Deputatului Ioan Munteanu, pe durata mandatului acestuia.
(2) Planul de situaie a spaiului închiriat este prevzut în anexa nr. 3 la
prezenta hotrâre.
(3) Contractul de închiriere va fi încheiat de Primarul comunei Dolje ti i va
avea înscrise urm toarele:
- Contravaloarea chiriei se stabile te la 120 lei lunar;
- Contravaloarea costurilor pentru utiliti (energie electric , ap  curent,
canalizare etc.) va fi inclus în factura privind chiria spaiului respectiv i va fi
achitat lunar.
- Telefonul ce va fi instalat va avea abonament direct pe adresa Cabinetului
parlamentar.
Art.4._(1)Comisia de licitaie va fi format din:
1. Adochiei Mihaela
2. oican Iosif
3. Adochiei Maria
4. Molodoi Tonia
5. Sofronea Teodor
(2) Membrii supleani sunt desemnai:
1. Liahu Maria
2. Froanu Monica
Art.5._ Secretarul comunei Dolje ti va înainta prezenta hotrâre autoritilor i
persoanelor interesate.
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