ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea inițierii concesionării prin licitație publică
a suprefeței de 72437 m2 teren categoria ape stătătoare (bazinele 2 și 3) - Privalul
Scoiceni, bun ce aparține domeniului public al comunei Mînăstirea
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de
31.08.2016,
Având în vedere:
 Cererea nr. 4268/29.08.2016 a domnului Ivan Viorel Nicolae, prin care se solicită
concesionarea Bazinulelor 2 și 3 din Privalului Scoiceni;
 Referatul domnului Ganea Rica, consilier urbanism si amenajarea teritoriului;
 Prevederile HG 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Calarasi,
precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi, anexa 32inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Minastirea, nr. crt. 63;
 Prevederile art. 9 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica aprobata prin Legea 22/2007;
 Prevederile HCL nr. 53/24.09.2013 de aprobare a 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 Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local
 Prevederile art. 36, alin. 2, lit. c si alin. 5, lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă initierea concesionarii prin licitatie publica a suprefeței de 72437
m2 teren categoria ape stătătoare (bazinele 2 și 3) - Privalul Scoiceni, bun ce aparține
domeniului public al comunei Mînăstirea, identificat conform planurilor din Anexele nr. 1-3 care
fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Obiectul concesiunii pentru suprafata de teren prevazuta in alin. (1) va fi
activitati acvacultură și pescuit sportiv, iar durata concesiunii va fi de 25 ani.
Art. 3. In urmatoarea etapa se vor intocmi studiile de oportunitate si documentatiile de
atribuire care vor fi supuse aprobarii Consiliului local.
Art. 4. Secretarul comunei Manastirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Căpraru Valerică
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion
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