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Dosar   A 1   

Raportul compartimentului de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind  concesionarea unui teren din domeniul privat al comunei Ibăneşti 

pentru amenajarea unui spațiu de agrement– cod CAEN 9329 

 

 

 Potrivit art. 119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și 

completările ulterioare, ,,Constituie patrimoniu al unității administrativ-teritoriale bunurile mobile și 

imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale, domeniul privat al acesteia, 

precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial”.  

 În vederea realizării atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local hotărăște cu privire la concesiunea 

bunurilor ce aparțin domeniului privat de interes local.  

 Potrivit art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 2001 privind administrația publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, reglementarea licitației este procedura de urmat în cazul 

concesionării bunurilor din domeniul privat al comunei.   

 Terenul propus spre concesionare face parte din domeniul privat al comunei Ibănești, situat în 

localitatea Ibănești, sat Brădețelu, F.N., jud. Mureș înscris în C.F. nr.51485/Ibănești, nr. Cadastral 51485. 

 Prețul propus de pornire a licitației este de 100 euro/suprafață/lună, conform Raportului de 

evaluare al proprietății imobiliare, înregistrat sub nr. 9196 din data de 10.10.2017   întocmit de 

către MOLDOVAN TUDOR și a prevederilor art.17 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrprilor de construcții. 

 Având în vedere cele prezentate, ținând cont de necesitatea dezvoltării turismului în comuna 

Ibănești, precum și de necesitatea de a genera noi venituri la bugetul local, se propune concesionarea, prin 

licitație publică, a terenului situat în comuna Ibănești, sat Brădețelu, F.N., jud. Mureș, proprietatea privată 

a comunei Ibănești, în vederea amenajării unui spațiu de agrement (teren de sport, teren de joacă pentru 

copii, spații de relaxare pentru turiști).–  cod CAEN 9329 . 
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