
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI

H O T Ã R Â R E
Privind aprobarea scoaterii la  concesiune, prin licitatie publica a  terenului situat in 

comuna Platonesti, judetul Ialomita, in suprafata de S1=2963 mp identificat prin 
T=577/48, p=3 si S2=4300 mp, identificat prin tarlaT=577/46 , parcela 3 ,  aflat in 

proprietatea comunei Platonesti.
 
Consiliul Local al comunei Platonesti
       Analizând: 
-proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la  concesiune, prin licitatie publica a  terenului situat in 
 comuna Platonesti, judetul Ialomita, in suprafata de 7263 mp, identificat prin tarla=577/48 si T= 577/46 , 
parcela 3 ,  aflat in proprietatea comunei Platonesti ;
- referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului  nr..
-cererea nr.957/29.03.2012  a dlui Savu Vasile  prin care se solicita concesionarea unei suprafete de teren 
in vederea exploatarii agricole
- cererea nr.565/29.02.2012  a d-lui Nedelcu Ionut Viorel  prin care se solicita concesionarea unei suprafete 
de teren  in vederea exploatarii agricole
    Vazand avizul comisiei  de specialitate nr.834/20.03.2012 si avizul de legalitate al  secretarului .
    In temeiul preved. art.36, alin.(1), alin.(2) lit.c, alin (5) lit. b  si art. 123  din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
                        Fiind  indeplinite  conditiile  prevazute  de  art.  45,  alin.  (3)  din  Legea  nr.215/2001 
privind  administraţia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
                        In  temeiul  drepturilor  conferite  prin art.  115  ,  alin.(1),  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001 
privind  administratia publica locala, republicata.

 
H O T Ã R Ã Ş T E
 

 Art. 1.  Se aprobă scoaterea la  concesiune, prin licitatie publica a terenului situat in  comuna 
Platonesti ,judetul Ialomita in suprafata de 7263 mp, identificat prin tarla T1=577/48 si T=577/46 , parcela  
3 , aflat in proprietatea comunei Platonesti.

 Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind concesionarea, prin licitatie 
publica a terenului situat in  comuna Platonesti, judetul Ialomita, in suprafata de 7263 mp, identificat prin 
tarla T1=577/48 si T=577/4 , parcela 3, aflat in proprietatea comunei Platonesti, conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare.
              Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri si  se încredinţează Primarul, 
Viceprimarul,si  compartimentul  de achizitii  publice  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  Primarului 
Comunei Platonesti.
                Art.4.  Prezenta hotarare se comunica : Instituitia Prefectului judetului Ialomita   si se aduce la 
cunostinta publica prin publicarea la sediul primariei .

 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA,
          SAVU VASILE                                                                      CONTRASEMNEAZA,
                                                                                                                   SECRETAR,
                                                                                                                Pavel Neluta            
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