ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL PLATONESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii prin licitatie a terenului în suprafaţă de 60000 mp,
proprietatea privată a comunei Platonesti , situat în extravilanul comunei Platonesti,
pentru realizarea unei baze de agrement si pescuit sportiv
Având în vedere expunerea de motive nr.836/20.03.2012 formulata de dl. Negraru
Florinel, Primarul comunei Platonesti din care rezulta necesitatea concesionarii prin
licitatie publica a terenului in suprafata de 60000 mp, proprietatea privată a comunei
Platonesti, situat în extravilanul comunei Platonesti;
Ţinând seama de:
-cererea nr.926/27.03.2012 a SC. MARIO- DANI COMERT SRL
-raportul comisiei de specialitate nr.837/20.03.2012
-avizul secretarului comunei Platonesti;
In conformitate cu dispozitiile.art.12 alin.(2), (3), (4) si art.15 din O.U.G. nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, modificată şi
completată, coroborate cu art.7, alin.(1) si (2) si ale art.15, alin.(1), lit.”c” si art.16 din
Normele metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, aprobate prin HG nr.168/2007;
In temeiul art.36, alin. (5), lit.”b” raportat la alin.(2) lit.”c” si art.115, alin.(1),
lit.”b” coroborat cu art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, modificata si completata.
HOTARASTE
Art.1. (1) Se aproba concesionarea prin licitatie, a terenului in suprafata de 60000 mp,
situat in comuna Platonesti astfel: 1,59 ha situat in T = 738/1, având categoria de
folosinta pasune, 0,37ha in T= 738/2 avand categoria de folosinta balta si 4,04 ha situate
in T=740/2 avand categoria de folosinta agricol, proprietate privata a comunei Platonesti,
in vederea realizării unei baze de agrement si pescuit sportiv.
(2) Aproba studiul de oportunitate si caietul de sarcini de atribuire, conform Anexelor I
si II care fac parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2. (1) Durata concesiunii este de 49 ani cu posibilitatea de prelungire, în condiţiile
legii.
(2) Redevenţa minimă a concesiunii este de 1200 lei/an pentru întreaga suprafaţă. In
vederea realizarii obiectivului, se acorda concesionarului o perioada de gratie de 3 ani.
(3) Redevenţa se actualizeaza anual cu indicele de inflaţie şi se va recalcula din 5 în 5
ani, prin hotărâri adoptate de consiliul local.
Art.3. Se stabileste comisia de evaluare in urmatoarea componenta:
1. - Ilie Ioana Cristina- preşedinte
2.- David Felicia Madalina - secretar
3.Ivanus Sebastian
- membru
4. Moise Radita - membru
5. David Elena
- membru

Art.4 Beneficiarul concesiunii va suporta toate costurile generate de elaborarea lucrarii
tehnice de cadastru pentru terenul concesionat.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului, Prefecturii Ialomita.

Preşedinte de şedinta,
Savu Vasile
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Contrasemnează,
secretar
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