
      ROMÂNIA                                                 
JUDEŢUL DOLJ     

         COMUNA PLENITA                                   
CONSILIUL LOCAL PLENITA 

 
H O T A R A R E A 

 

Nr. 24 din 30.06.2021 
 

privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica 
 ,,Teren in suprafata de 35 mp,, situat in vecinatatea blocului de locuinte A9,  

din satul Plenita, str. Traian, nr. 46A, T 49, P 239, comuna Plenita, judetul Dolj 
 

Consiliul local al comunei Plenita, judetulDolj întrunit în sedinta ordinara in data de 30.06.2021, 
Având în vedere:  
-  referat de aprobare nr.  8279 din 23.06.2021, al primarului comunei Plenita;  
- raportul de specialitate nr. 8283 din 23.06.2021, al Compartimentului Financiar-contabil și Achiziții Publice 

respectiv, al Compartimentului Intrretinere/administrare domeniul public si privat din cadrul aparatului de 
specialitate;  

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Plenita;  
- prevederile art. 13, alin. din Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
- prevederile art. 302-331, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
În temeiul prevederilor art.129 alin. (6) lit. a),  art.139 si ale art.196, alin (1), lit.a) din OUG 57/2019 privind 

codul administrativ:  
Consiliul local al comunei Plenita adopta prezenta  
 

H O T A R A R E: 
Art.1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a ,,Teren in suprafata de 35 mp,, situat in vecinatatea 

blocului de locuinte A9,  din satul Plenita, str. Traian, nr. 46A, T 49, P 239, comuna Plenita, judetul Dolj, proprietate 
publica a UAT Plenita. 

Art.2. Se aproba Studiul de oportunitate si Raportul de evaluare pentru concesionarea terenului prevazut la 
art.1, inregistrate sub nr. 8168 din 15.06.2021, conform anexei nr. 1,  parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3. Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea terenului prevazut la art.1, conform anexei nr.2,  parte 
integranta din prezenta hotarare.  

Art.4. Pretul de pornire al licitatiei publice de concesionare este de 1,72 lei/mp/luna, respectiv 60 lei/luna 
pentru suprafata de 35 mp.  

Art.5. Se împuterniceste primarul comunei Plenita pentru organizarea licitatiei publice si semnarea 
contractului de concesionare.  

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicata primarului comunei Plenita, Instituției Prefectului Județului Dolj si 
vafi adusa ca cunostinmta publicului prin afisare pe site-ul primariei comunei Plenița.  

 
 
Contrasemneaza pt. legalitate, 

 PREŞEDINTE DE SEDINTA,                           Secretar general, 
VIORICA MOCIOFLEACA                      ADRIAN MARIAN 
 
 
 
 
 
Adoptata in sedinta din data de 30.06.2021 
Cu un numar de 13 voturi din numărul total de 13 consilieri in functie 
 


