ROMÂNIA
J U D E Ţ U L C O N S T AN Ţ A

COMUNA CORBU – CONSILIUL LOCAL
Str. Principală Nr. 38, Loc. Corbu, Jud. Constanţa, Cod poştal 907085, CIF 4707714
Tel/Fax: 0241 765 100 / 0241 765 105 , web: www.primariacorbu.ro e-mail: secretariat@primariacorbu.ro

HOTĂRÂRE
privind initierea procedurii de concesionare a unui imobil- teren aflat in domeniul
privat al comunei Corbu, judetul Constanta, în suprafaţă de 1.500 mp situat in
extravilanul comunei Corbu, parcela Np 623 pentru realizarea obiectivului
,,Extindere retea electrica si montarea unui grup de cogenerare’’

Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 22.02.2018;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere solicitarea S.C. Midia International S.A. nr.498/02.10.2017
inregistrata la Primaria comunei Corbu prin care solicita concesionarea unei suprafete de
teren.
In conformitate cu prevederile art.1 din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificari şi completări prin
Legea nr. 22/2007 şi ale H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit.c ; alin.(5) lit.”a”, ale art. 45 alin(3), art. 123
alin. (1), (2), si (3) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificări si completări ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea initierii procedurii de concesionare a unui imobil- teren aflat in domeniul
privat al comunei Corbu, judetul Constanta, în suprafaţă de 1.500 mp situat in extravilanul
comunei Corbu, parcela Np 623 pentru realizarea obiectivului ,,Extindere retea electrica

si montarea unui grup de cogenerare’’ teren identificat conform Planului de situatie ce
constituie anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Aprobarea intocmirii Studiului de oportunitate şi a Documentaţiei de atribuire
privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă a obiectivului de mai sus, în
conformitate cu prevederile din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri publice,
aprobate prin HG nr. 168/2007.
Art.3.1) Redevenţa/valoarea de pornire a licitaţiei se stabileşte de catre un evaluator
autorizat, care ulterior intocmirii va fi supus aprobarii Consiliului Local.
2) Sumele astfel realizate vor constitui venituri la bugetul local al comunei Corbu.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza executivul.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un exemplar domnului primar. Se publica
pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 14 consilieri în funcţie.
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