
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR. 19

Privind: aprobarea inilierii procedurii de concesionare a terenului in

suprafafd de I.295,88 m.p. 9i a clddirilor in suprafald totald de 315,05 m.p'

din punctul "Proteclia Plantel or", aterenului in suprafafd de 9.950 m.p. din

punctul Poligon Auto", a terenului in suprafald de 2.366 m.p $i a clidirii in
suprafa{d de 240 m.p din punctul "$coala Pietrari"

consiliul Local al comunei P6uqegti-M5glaqi, judelul valcea,

intrunit in qedintd ordinard, astdzi 31.03 .2014,Ia care participd un num[r

de 12 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in functie;

Lufind in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrAre

iniliat de c[tre primarul comunei, privind aprobarea inilierii procedurii de

concesionare a terenului in suprafa!fl de 1.295,88 m.p.Si a clddirilor in

suprafald totald de 315,05 m.p. din punctul "Proteclia Plantelor", a

teienului in suprafafd de 9.950 m.p. din punctul Poligon Auto", a terenului

in suprafald de 2.366 m.p qi a clddirii in suprafa{d de 240 m.p din punctul

"$coala Pietrari";
Av6nd in vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Pdugeqti-Mdglaqi, inregistrat la nt.

1136 din data de 25.02.2014, prin care se propune inilierea procedurii de

aprobarea inilierii procedurii de concesionare a terenului in suprafafd de

I-.2g5,88 m.p. $i a clddirilor in suprafaldtotald, de 315,05 m.p. din punctul
ooProtec{ia Plantelor", a terenului in suprafald de 9.950 m.p. din punctul

Poligon Auto", a terenului in suprafald de 2.366 mp qi a clddirii in

suprafald de 240 m.p din punctul "$coala Pietrari";

findnd cont de raportul comisiilor de specialitate din cadrul

consiliului local, precum qi de raportul de avizare a proiectului de hot6r6re,

intocmit de secretarul comunei ;

Respectdnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla

decizionald, cu modificdrile qi completirile ulterioare;

itt conformitate cu prevederile Legii nr. 21311998 privind

proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, cu modificdrile 9i

lompletarile ulterioare qi ale o.u.G. nr. 5412006 privind regimul

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd;

inbaza art.36 alin. (5), lit. "a" $i "b" din Legea nr.2l5l200l,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

intemeiulart.45 alin. (3) qi aart. 115 alin. (1), lit.,,b", alin. (3),

(5), (6) din Lege a ff. 21512001 privind administralia publicd locald,

iepublicatd, cu modificarile 5i completdrile ulterioare, cu 12 voturi

,, pentru" , adoptd urmitoarea:



/

V 

HOTARARE

ART.I Se aprobd ini{iererea procedurii de concesionare a terenului in
suprafald de 1.295,88 m.p. qi a clddirilor in suprafalS totald de 3 15,05 m.p.

din punctul "Protecfia Plantelor", a terenului in suprafald de 9.950 m.p. din
punctul Poligon Auto", a terenului in suprafafd de 2.366 m.p $i a clSdirii in
suprafald de 240 m.p din punctul "$coala Pietrari".
ART. 2 Se aprobd intocmirea rapoartelor de evaluare pentru suprafalele

de teren qi de construclii, propuse spre concesionare.
ART.3 Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de primarul comunei
prin compartimentele de specialitate.
ART.4 Prezenta hotdr6re se comunicd prin intermediul secretarului

comunei Pdugegti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judeful Vdlcea gi se aduce la cunoqtinla
publicd prin afigare pe saitul primdriei.

Pduqegti-Miglagi, 3 1 .03 .2014
Contrasemneazd

Secretar,
Jurist Popescu Mihaela-F lorela
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