
 

 

 

 

H O T A R A R E A 

NR 20   DIN 30 martie 2015  

Privind concesionarea prin licitatie a terenului din domeniul privat al 

comunei Pomirla in suprafata de 0,55 ha (iaz desecat),situat in extravilanul 
comunei, in Tarla25 ,Parcela cadastrala nr 564 

 

în temeiul art. 45 alin. (1) ) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
          luând act de:  

- referatul de aprobareal primarului comunei Pomîrla  în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat sub nr. 44 din 16 martie 2015  , calitate acordată de 
prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a 
II-a din  Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
     - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Pomîrla  înregistrat sub nr.45  din  16 martie 2015  ; 

vazand Rapoartele celor trei comisii de specialitate  ale consiliului 
local:   
 Comisia pentru agricultura , activitati economico-financiare , 
amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, servicii si 
comert. 
 Comisia pentru administratia publica locala, juridica si  de  disciplina, 
apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, munca si 
protectie sociala,protectie copii ; 

Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si 
familie, tineret si sport; 

luând în considerare prevederile: 
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 art.12 alin.(2), (3), (4) si art.15 din O.U.G. nr.54/2006 privind 
regimulcontractelor 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 conformitate  art.36, alin. (5), lit.”b” raportat la alin.(2) lit.”c”  si 
art. 123 , alin.(1),  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 
locala, republicata, modificata si completata 

 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI POMIRLA , 
adopta prezenta hotarare  

 
 
 ART.1 –Aproba studiul de oportunitate , in vederea concesionarii prin 
licitatie a terenului din domeniul privat  , in suprafata de 0,55 ha teren (iaz 
desecat)  in PC  564  , sat Pomirla, comuna Pomirla, conform anexei nr 1 
ce face parte integranta din prezenta hotarare .  
 ART.2 – Aproba caietul de sarcini pentru concesionarea terenului 
mentionat la art. 1, conform anexei nr. 2 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare .  

ART.4- Aproba concesionarea  terenului mentionat la art. 1 pe o 
perioada de 10 ani . 

ART.5- Se mandateaza   primarul comunei sa intocmeasca 
documentatia de atribure , sa numeasca  comisia de evaluare a ofertelor si 
sa organizeze procedura de licitatie a bunului descris la art.1  si sa 
semneze contractul de concesiune . 

ART.6- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, Primarului 
Comunei Pomirla  şi Prefectului Judeţului Botosani  şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afisarea la sediul primariei . 
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