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H O T A R A R E A  

 
Nr. 5 din 12.02.2021 

 

privind inchirierea unei suprafete de 4500 mp, din totalul suprafetei de 187.678 mp teren extravilan 

neproductiv– situat in extravilanul comunei Plenita, T 128, P 1037 , punctele cadastrale 18, 17 si 20 din 
anexa nr. 1 a Extasului de carte funciara nr. 30315, judetul Dolj – domeniul public al uat Plenita,  pentru 

desfasurare de activitati industriale 

Consiliul local al comunei Plenita, judeţul Dolj, legal întrunit în şedinţa extraordinara in data de 

12.02.2021;  
Avand in vedere expunerea de motive nr.5721 din 09.02.2021 a Primarului comunei Plenita,  prin 

care se propune inchirierea unei suprafete de 4500 mp din totalul suprafetei de 187.678 mp teren extravilan 
neproductiv– situat in extavilanul comunei Plenita, T 128, P 1037 , punctele cadastrale 18, 17 si 20 din 

anexa nr. 1 a Extasului de carte funciara nr. 30315, judetul Dolj – domeniul public al uat Plenita,  pentru 
desfasurare de activitati industriale si referatul de specialitate nr.5722 din 09.02.2021 al Compartimentului 

financiar contabil si achizitii publice;  
In temeiul art. art 89 alin. (8-10), art 108 si ale art. 139  din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Consiliul Local al comunei Plenita  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art.1. La data emiterii prezentei hotarari Consiliul Local al comunei Plenita isi insuseste Studiul de 

Oportunitate si  Raportul de Evaluarea inregistrate sub nr. 5608 si 5609 din 04.02.2021. 

Art.2.Se aprobă inchirierea unei suprafete de 4500 mp din totalul suprafetei de 187.678 mp teren 
extravilan neproductiv– situat in extavilanul comunei Plenita, T 128, P 1037 , punctele cadastrale 18, 17 si 

20 din anexa ne. 1 a Extasului de carte funciara nr. 30315, judetul Dolj – domeniul public al uat Plenita,  
pentru desfasurare de activitati industriale 

Art.3.Se aprobă Regulamentul pentru inchirierea unei suprafete de 4500 mp din totalul suprafetei de 
187.678 mp teren extravilan neproductiv– situat in extavilanul comunei Plenita, T 128, P 1037 , punctele 

cadastrale 18, 17 si 20 din anexa nr. 1 a Extasului de carte funciara nr. 30315, judetul Dolj – domeniul 
public al uat Plenita,  pentru desfasurare de activitati industriale, proprietatea UAT  PLENIȚA , în forma 
prezentată în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4.Preţul de pornire al licitaţiei  este   247,5 lei / lună fara TVA. Valoarea chiriei se va indexa cu 
rata inflatiei anuala. 

Art.5. Se mandatează primarul comunei Plenita, dl Calafeteanu Mihai Puiu ca în numele şi pentru 
Comuna Plenita încheie şi să semneze contractul  de închiriere cu ofertantul declarat câştigătorul licitaţiei 

de către comisia de licitaţie. 
Art.6.  Prezenta  se  comunica  Primarului comunei Plenita, Institutiei Prefectului Judetului Dolj si 

se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea pe pagina de internet a comunei Plenita. 
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