ROMANIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39/30.09.2015 privind inchirierea unui
teren cu suprafata de 5000 mp apartinind domeniului public al comunei Minastirea, in
scopul organizarii de santier pentru lucrarea ,,Modernizare strazi in comuna
Minastirea, judetul Calarasi“;
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit în ședința de îndată din data de
10.11.2015,
Având in vedere:
 Raportul de specialitate al secretarului comunei Mînăstirea;
 Prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica precum si 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 Hotărârii Consiliului Local Mînăstirea nr. 53/24.09.2013 cu privire la
aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice
pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat /
închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ teritoriale.
 prevederile art. 36, alin. (4), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata;
 avizul comisiei de specialitate;
 prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
modificata si completata
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 39/30.07.2014 privind
inchirierea unui teren cu suprafata de 5000 mp apartinind domeniului public al comunei
Minastirea, in scopul organizarii de santier pentru lucrarea ,,Modernizare strazi in comuna
Minastirea, judetul Calarasi“, datorită nerespectării Regulamentului-cadru privind organizarea şi
desfăşurarea licitaţiilor publice pentru concesionarea / închirierea / vânzarea bunurilor
aparţinând domeniului privat / închirierea bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii
administrativ teritoriale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 53/24.09.2013.
Art. 2. Secretarul comunei Mînăstirea se va ocupa cu ducerea la indeplinire și va
comunica prezenta persoanelor si autoritatilor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Oprea Gheorghe
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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