ROMANIA
JUDETUL CALARASI
COMUNA MINASTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea inițierii procedurilor de recalculare a valorii redevenței aferente
Contractului de concesiune nr. 3040/22.11.2000

Având în vedere:
 Raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 Prevederile art. 3 din Contractul de concesiune nr. 3040/22.11.2000, încheiat între
Consiliul Local Mînăstirea și Cabinetul Mediical Dr. Vlad Marina Paula, având ca obiect
clădirea în suprafață de 199,85 mp și suprafața de teren aferentă de 421,5 mp;
 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. 37;
 Prevederile art. 9 din OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publica aprobata prin Legea 22/2007;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
 Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea ;
 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, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 pribind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu astfel:
Art. 1. (1) Se aprobă initierea procedurilor de recalculare a valorii redevenței aferente
Contractului de concesiune nr. 3040/22.11.2000 încheiat între Consiliul Local Mînăstirea și
Cabinetul Mediical Dr. Vlad Marina Paula, având ca obiect clădirea în suprafață de 199,85 mp
și suprafața de teren aferentă de 421,5 mp., în raport cu rata inflației.
(2) In urmatoarea etapa se vor intocmi studiile si documentatiile necesare, care vor fi
supuse aprobarii Consiliului Local.
Art. 2. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, se va ocupa cu
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3. Secretarul comunei Manastirea va comunica prezenta persoanelor si autoritatilor
interesate.
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