ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAILA
COMUNA ŞUŢEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.
din 28 FEBRUARIE 2011
privind : aprobarea atribuirii directe , in concesiune a unui teren proprietate privata a comunei
Sutesti,in suprafata de 1000 m.p. domnului PATRASCOIU CONSTANTIN
Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2011
Văzând :
 Raportul de aprobare prezentat de primarul comunei Şuţeşti,
 Cererea domnului
PATRASCOIU CONSTANTIN
inregistrata la
nr.147/19.01.2011.
 Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Şuţeşti ;
În temeiul : prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii art.15 lit. e),
În baza : dispoziţiilor art.36, alin. (2), lit. “c ” , din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă atribuirea directa, in concesiune, a unui teren , in suprafata de
1000 m.p., proprietate privata a comunei Sutesti d-lui PATRASCOIU CONSTANTIN ( lot.
nr. 35).
Art.2 –Amplasamentul si dimensiunile terenului rezultă din anexele 1 si 2 , care fac
parte integranta din prezenta hotarare.Destinatia lotului ce urmeaza a fi concesionat este
EXTINDERE LOCUINTA .
Art. 3 - Termenul concesiunii este de 49 ani .
Art.4 Redeventa se stabileste la nivelul sumei de 290 lei , redeventa ce va fi
actualizata in fiecare an cu indicele inflatiei.
Art. 5 - In termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei , urmeaza a fi incheiat
contractul de concesiune.
Art. 6 Punerea in aplicare se va face prin grija secretarului comunei, care o va aduce
la cunostinta celor interesati.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CALU VIOREL CATALIN
L.S.

Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI SUTESTI
………………………………………………………………..

 GHINEA PETRIOARA

……………………………………………………
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PRIMAR,
CODREANU CRISTIAN

*Iniţiator : CODREANU CRISTIAN – primarul comunei Şuţeşti

