ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare concesionare teren
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiect de hotărâre nr. 1577/21.01.2015 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 1578/21.01.2015 al Serviciului APL;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 48/27.03.2014 privind însuşirea bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Corabia, poziţia nr. 331;
- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Raportul de evaluare înregistrat la nr. 1018/15.01.2015 întocmit de SC
Evalrom Serv SRL,
- Art. 36 (2) lit. c, (5) lit.b, 123 (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1), (3) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică, a terenului intravilan
situat în Corabia str. Carpaţi nr. 103, în suprafaţă totală de 454 mp, identificat conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, având ca destinaţie alee de
acces .
Art. 2. – Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei nr. 2 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. – Se aprobă caietul de sarcini şi raportul de evaluare conform anexelor
nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Terenul înscris în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre nu face obiectul
unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, în temeiul
actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui
litigiu, şi nu face parte din rezerva comisiei locale de fond funciar.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Serviciului A.P.L şi Prefectului Judeţului Olt.
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