
                    ROMANIA                                                                                                               
        JUDETUL VRANCEA                                                                       PROIECT                                                                          
CONSILIUL LOCAL MARASESTI                                

HOTARAREA NR___
            din ________2008

                     privind : aprobarea concesionarii fara  licitatie publica a  unor suprafete
                                     de  teren apartinind domeniului privat al orasului Marasesti adiacente
                                     constructiilor  existente  pentru extinderea  acestora

         Consiliul local al or. Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara;
      Analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului Marasesti si raportul Biroului 

UATGCL inregistrat la nr. ________/2008 prin care se propune aprobarea concesionarii fara  licitatie
publica a unor   suprafete   de teren apartinind domeniului privat al orasului   Marasesti  adiacente
constructiilor   existente, pentru extinderea acestora  ;

         Analizand prevederile documentatiei  de urbanism si amenajare a teritoriului
  PLAN URBANISTIC GENERAL – ORAS MARASESTI;
                    Luand act de avizul favorabil al Comisiei  pentru dezvoltare urbanistica, amenjarea teritoriului, 
patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert exprimat prin raportul 
acestei comisii;

         In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

         In temeiul art. 36, al. (2), lit. “c”, al.(5) lit.”a” ,art. 45, al. (3), art. 47 si art. 123 si din Legea 
nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE

            Art. 1 - Se aproba concesionarea  fara licitatie publica a unor suprafete de teren apartinand 
domeniului privat al orasului Marasesti adiacente constructiilor  existente, pentru extinderea acestora, 
identificate conform anexelor 1-6 si evidentiate, conform Anexelor  nr. 1 si 2 care fac parte integranta 
din prezenta hotarare;

Art. 2 - Se aproba caietul de sarcini privind concesionarea terenului prevazut la art. 1, conform 
Anexei nr.3 din prezenta hotarare.

Art. 3 -Se imputerniceste Primarul orasului Marasesti sa asigure prin Biroul U.A.T.G.C.L. si 
Biroul Buget-Contabilitate documentatia tehnico-economica si sa incheie contractul de concesiune in 
conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare;

             Art. 4 -  Prezenta hotarare va fi comunicata , conform legii, primarului orasului Marasesti , care 
va asigura executarea acesteia prin grija Biroului UATGCL si Biroului Buget – contabilitate.

                                  INITIATOR,                                                                AVIZAT,
                      P R I M A R  ,                                     Secretarul or. Marasesti,

     Ing.Vlase Constantin                  DumitruVasilica Violeta


