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Nr. 8.142 din 6.09.2017    
       

HOTĂRÂREA Nr. ..... 
din ......10.2017 

 

privind concesionarea unui teren din domeniul privat al comunei Ibăneşti pentru 

amenajarea unui spațiu de agrement– cod CAEN 9329 

 

Consiliul Local al comunei Ibăneşti, jud. Mureş. 

Analizând expunerea de motive nr.8.206 din 8.09.2017, privind concesionarea unui teren din 

din domeniul privat al comunei Ibăneşti pentru amenajarea unui spațiu de agrement– cod CAEN 

9329 , situat în comuna Ibăneşti, sat Brădețelu F.N, înscris în C.F. nr.51485, nr. Cadastral 51485. 

Văzând raportul compartimentului de specialitate la proiectul de hotărâre privind concesionarea 

unui teren din din domeniul privat al comunei Ibăneşti pentru amenajarea unui spațiu de agrement– 

cod CAEN 9329, înregistrat sub nr.8.152 din 7.09.2017  

Având în vedere prevederile art.871 – art.873 din Codul civil; 

Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; art.6, art.8 şi art.16 din Norma 

metodologică de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; art.36 alin.(2) lit.„c” coroborat cu 

prevederile art.36 alin.(5) lit.”b” şi ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c” şi alin.(5) lit.”a”, art. 45 alin.(3), art.123 şi art.115 alin.(1), 

lit.”b” din Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se însușește Raportul de evaluare al terenului în suprafață de 4327 mp - înregistrat sub 

nr. 9.196 din 10.10.2017.  

Art. 2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafață de 4237 mp din 

domeniul privat al comunei Ibănești situat în comuna Ibănești, sat Brădețelu F.N., jud.Mureş, înscris 

în CF nr.5485/ Ibăneşti, în vederea amenajării unui spațiu de agrement– cod CAEN 9329.  

Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate privind organizarea licitației, conform anexei nr. 1. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Se aprobă documentaţia de atribuire având ca obiect concesionarea unui teren care face 

parte din domeniul privat al comunei Ibăneşti, situate în comuna Ibănești, sat Brădețelu F.N. 

jud.Mureş, înscris în CF nr.51485/Ibăneşti, în vederea amenajării unui spațiu de agrement– cod 

CAEN 9329, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4. Se aprobă preţul pentru procurarea unui Caiet de sarcini în sumă de 30 lei, care va fi 

plătită direct la casieria primăriei Ibăneşti, pentru licitaţia organizată în vederea concesionării 

terenului în suprafață de 4327 mp, care face parte din domeniul privat al comunei Ibăneşti, situat în 

comuna Ibănești, sat Brădețelu F.N. jud. .Mureş, înscris în CF nr.51485/Ibăneşti, în vederea 

amenajării unui spațiu de agrement– cod CAEN 9329. 

Art. 5. Preţul de pornire la licitaţiei pentru spaţiul descris la art.2 este de 100 

euro/suprafață/lună. 

Art. 6. Perioada închirierii este de 49 ani. 

Art. 7. Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă: 

- Todoran Ionel                                                 - preşedinte 

- Man Nicoleta-Lenuța                     - secretar 

- Blaga Grigore                                   - membru 

- Man Ancuța-Nicoleta                    - membru 

- Reprezentant de la Finanţele Publice             - membru 

Art. 8. Se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 

- Dan Codruța Alexandrina          - preşedinte 

- Todoran Doris                      -secretar 

- Cazac Ioana Maria                - membru 

- Gliga Delia  Maria                         - membru 

- Reprezentant de la Finanţele Publice                          - membru 

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele 

nominalizate la art. 7. 

 Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate şi 

se publică pe pagina de internet a comunei www.ibanesti.ro.  
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