
 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea concesionării terenului în suprafață totală de 166 mp situat în 

intravilanul satului Todireni, comuna Todireni, PC 766  

 

            Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

d) art. 24 lit. c) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 13, art. 15, art. 17 și art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 

de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 108, lit. b) , art. 129, alin. (2) lit. c) și alin. (6), lit. a) , ale art. 139, alin. (3) lit. 

g), ale art. 140, alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, precum şi ale art. art. 297, alin. (1), 

lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adinistrativ; 

             ținând cont de:  Raportul de evaluare întocmit de ing. Tivlică Gheorghe Iulian, precum 

și rapotul comisiei special constituită în vederea stabilirii redevenței minime a concesiunii; 

luând act de: 

 - referatul de aprobare a Primarului comunei Todireni, județul Botoșani, în calitatea 

sa de inițiator,    

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni; 

- Rapoartele Comisiilor de specialitate; 

 În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit  în şedinţă ordinară, în data 

de 29 aprilie 2020 adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 

          Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 166 mp, 

situați în intravilanul satului Todireni, comuna Todireni- PC 766. 

Art. 2. Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie în cuantum de 0,89  lei/mp/an . 

 Art. 3.  Se aprobă studiul de oportunitate conform Anexei 1 la prezenta hotarare și 

caietul de sarcini privind concesionarea suprafeței de 166 mp, aflată în proprietatea publică a 

comunei Todireni, conform Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 4. Se aprobă durata concesiunii suprafeţei de 166 mp pentru o perioadă de  49 ani 

de la data semnării acestora. 

 Art. 7. (1) Se constituie Comisia de licitaţie în următoarea componenţă: 

1. Dl. Șcarlii Sidor – presedinte – viceprimarul comunei Todireni;  

2. Dl. Asurdoae Gheorghe – membru – consilier local; 

3. Dl. Alexa Georgel – Viorel – membru – consilier local; 

4. Dl. Tapalagă Claudiu – membru – consilier principal în cadrul aparatului de  
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specialitate al primarului comunei Todireni; 

5. Dna. Marineac Ionela - membru – referent superior în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Todireni.; 

6. Dna Gireadă Ofelia – membru de rezervă – consilier local; 

7. Dl. Hrițcu Ioan - Florin – membru de rezervă – referent  în cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Todireni. 

(2) Secretarul comisiei de evaluare este dl Tapalagă Claudiu, desemnat de către consiliul 

local Todireni. 

 Art. 8. Se aprobă documentația de atribuire conform Anexei 3, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

 Art. 9. Consiliul local al comunei Todireni ia act de Raportul întocmit de comisia special 

constituită în vederea stabilirii redevenței minime pentru concesionarea suprafeței de 166 mp 

situată în P.c. 766. 

 Art.10. Primarul comunei Todireni împreuna cu compartiemntele de specialitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.11. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege Primarului Comunei Todireni, membrilor 

comisiei şi Instituţiei Prefectului, Judeţul Botoşani. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LEONTE FLORIN 

                              

Todireni, 29.04.2020                          Vizat pentru legalitate, 

 Nr.  21                                                                          Secretar general UAT, 

                                                      Andriș Maria-Magdalena    

                          

 

 

 

 

 


