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HOTĂRÂREA Nr. 47 
din 27 aprilie 2016 

 

privind concesionarea terenului intravilan situat în comuna Domnești, Lot 2,  
Tarlaua 33, Parcelele 1523, 1524, 1525 

 

Consiliul local Domnești, județul Ilfov 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Domnești; 
- Expunerea de motive a primarului; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice-Investiții, Administrarea 

Domeniului Public și Privat; 
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti, 

Ţinând cont de prevederile: 
- Art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.c), alin. (5). lit a), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată; 
- Art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 
- OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 

Art. 1. Se aproba concesionarea, prin licitație publică a terenului intravilan situat în 
comuna Domnești, Lot 2, Tarlaua 33, Parcelele 1523, 1524, 1525, în suprafața estimată de 215 
mp.  

Art. 2.  Se aprobă  studiul de oportunitate pentru concesionarea terenului identificat la art. 
1, conform Anexei nr.1.  

Art. 3. Se aprobă documentația de atribuire, conform Anexei 2. 
Art. 4 Se aprobă  Caietul de sarcini pentru concesionarea terenului identificat la art. 1, 

conform Anexei nr. 3. 
 Art. 5. Se aprobă, constituirea comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a 
contestațiilor în componența prevăzuta în Anexa nr. 4. Comisia de evaluare va elabora 
instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare. 
 Art. 6  Se aprobă modelul contractului de concesiune prevăzut în Anexa 5. 

Art. 7  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 8. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredinţează Primarul Comunei Domnești, prin aparatul de specialitate. 
 
 
                      Preşedinte de şedinţă,     
                              Năstase Victor          
                                                   

                                                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                                                                /Secretar 
                                                                                                                Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 

Nr. 47 
Adoptată în şedinţa ordinară din 27.04.2016 
Cu un nr. de __9__ voturi  
Din nr. total de __9__ consilieri prezenţi   


