ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazin de nisip – km
19+750 – km 21+000, în suprafaţă de 77.779,54 mp şi Bazin de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600,
în suprafaţă de 28.542,64 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi, administrate de Consiliul Local Şoldanu, identificate la pozițiile 29 și 30 din Anexa
nr.43 la HGR nr. 1349/2001
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 27.04.2017,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de revizuire a



Constituției României nr.429/2003;
prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată,
modificată și completată;
prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45 alin.(6) din
Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată.

Având în vedere:
 referatul de aprobare înregistrat sub nr.1850/31.03.2017, elaborat de primarul comunei Șoldanu, prin care se









propune aprobarea inițierii procedurii de concesiune a bunurilor imobile Bazin de nisip 1– km 19+750 – km
21+000, în suprafaţă de 77.779,54 mp şi Bazin de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în suprafaţă de
28.542,64 mp, aparținând domeniului public al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, administrate de Consiliul
Local Şoldanu, identificate la pozițiile 29 și 30 din Anexa nr.43 la HGR nr.1349/2001;
raportul de specialitate întocmit de compartimentele de resort, înregistrat cu nr.1852/31.03.2017;
Cererea înregistrată la comuna Șoldanu cu nr.1663/22.03.2017, prin care doamna ILIE Ionela-Georgeta,
administrator al S.C. CRISJOK EXPLOATARE S.R.L., solicită concesionarea Bazinului de nisip – km
19+750 – km 21+000, în suprafaţă de 77.779,54 mp şi a Bazinului de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în
suprafaţă de 28.542,64 mp;
Anexa nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1349/2001 privind atestarea domeniului public al județului Călărași
precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județul Călărași, modificată și completată prin punctul
42 și Anexa 33 la Hotărârea Guvernului nr.1303/2011
raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub nr.2290/27.04.2017;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.2292/27.04.2017;
raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, înregistrat sub
nr.2291/27.04.2017.

În baza:
 prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, modificată și


completată;
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică;





prevederilor Hotărârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică;
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
prevederilor art.36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit.a) și ale art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 – Legea
administraţiei publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - Se aprobă inițierea procedurii de concesionare a unor imobile(teren) aflate în domeniul public al
comunei Șoldanu, județul Călărași, identificate la pozițiile 29 și 30 din Anexa nr.43 la HGR nr.1349/2001
privind atestarea domeniului public al județului Călărași precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Călărași, cu modificările și completările ulterioare: Bazin de nisip – km 19+750 – km 21+000, în
suprafaţă de 77.779,54 mp şi Bazin de nisip 2 – km 22+250 – km 22+600, în suprafaţă de 28.542,64 mp,
identificate potrivit schiţei anexă ce face parte integrantă din prezeta hotărâre.
Art.2. - Se aprobă achiziția serviciilor de elaborare a studiului de oportunitate, raportului de evaluare și
documentației de atribuire privind concesionarea bunurilor proprietate publică ale comunei Șoldanu, descrise la
Art.1 al prezentei, prin achiziție directă.
Art.3. - Primarul comunei Şoldanu împreună cu aparatul său de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotarâri.
Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a prezentei
hotărâri tuturor factorilor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Vasile VIȘAN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
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Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 27 aprilie 2017

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU 13 VOTURI PENTRU, 0 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 13 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL
LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU.

