
    

 

 

PRIVIND ADOPTAREA UNOR MĂSURI DE VALORIZATE A UNOR 
TERENURI APARŢINÂND PATRIMONIULUI COMUNEI ŞUŢEŞTI  

 
           Analizand solicitarile  făcute de către domnii Bratosin Alexandru si 
Anghel Vasile     în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi anume: Legea 
nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
republicată, Legea nr.350/2001 a urbanismului şi amenajării teritoriului,  
, Planul Urbanistic General al COMUNEI ŞUŢEŞTI cu Regulamentul Local 
de Urbanism aferent , alte acte normative în vigoare, se propune 
închirierea unor terenuri, aparţinând domeniului public. 
  
 Prin cererea nr. 1126/ 28.04.2011 formulata de domnul Bratosin 
Alexandru  s-a solicitat scoaterea la licitaţie , în vederea concesionării a 
unor  terenuri aparţinând domeniului privat , al comunei  Sutesti, jud 
Braila in vederea construirii unei hale pentru depozitarea cerealelor iar 
prin cererea nr. 1127/28.04.2011, domnul Anghel Vasile a solicitat 
scoaterea la licitaţie , în vederea concesionării a unor  terenuri aparţinând 
domeniului privat , al comunei  Sutesti, jud Braila in vederea construirii 
unui adapost pentru animale. 

Preţul terenului destinat concesionarii ca şi redevenţa terenului 
concesionat prin organizarea licitaţiei publice, va fi stabilit pe baza unui 
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. 

            Având în vedere  ca terenul respectiv este neproductiv ( platforma 
betonata, teren neproductiv ) si s-a purtat corespodenta cu persoanele 
inscrise in anexa 23 pentru reconstituirea dreptului de proprietate in 
conformitate cu prevederile Legii 18/1991, Legii 1/2000 si Legii 247/2005   
si acestea  au refuzat  acest teren si au optat  pentru despagubiri,  pentru 
utilizarea eficientă a terenurilor disponibile pentru încasarea de taxe şi 
impozite,    apreciem că aceste măsuri sunt oportune , şi se încadrează în 
prevederile legale. 

Faţă de cele prezentate, rugăm să dispuneţi.  

 

PRIMAR, 

 
Codreanu Cristian 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.  

din  28 aprilie 2011 
 
 

PRIVIND : APROBAREA CONCESIONARII UNOR TERENURI  DIN INTRAVILANUL  SI 
EXTRAVILANUL COMUNEI SUTESTI, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞUŢEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie   
2011, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată,  

Având în vederea Raportul de aprobare al Primarului comunei Şuţeşti şi Raportul comisiei 
de specialitate din partea Consiliului local Şuţeşti; 

- cererea domnului   Bratosin Alexandru   , inregistrata la numarul 1126/28.04.2011 si 
cererea domnului Anghel Vasile inregistrata la numarul 1127/28.04.2011 

În temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată,  ale Planului Urbanistic General al COMUNEI ŞUŢEŞTI cu Regulamentul 
Local de Urbanism aferent,  

În baza dispoziţiilor art.36 alin.2 lit."c"  şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1 -  (1) Se aprobă concesionarea, prin organizarea licitaţiei publice, a suprafetei   de 
6160 mp Cvartal 19, parcela 592 , lot 18  teren din intravilanul comunei Sutesti  aparţinând 
domeniului privat, si a suprafetei de 3000 mp tarlaua 81 , teren extravilan(neproductiv)  
apartinand domeniului privat , identificat conform anexelor nr.1 si 2  parte integranta din 
prezenta. 
  (2) Redevenţa terenului destinat concesionării prin organizarea licitaţiei publice va fi 
stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, însuşit şi aprobat de 
consiliul local. 
 ART.2    Durata concesiunii este de 49 ani  

ART.3 - Primarul COMUNEI ŞUŢEŞTI, prin personalul cu atribuţii în domeniu, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

 
  
 

 
 
 

 
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
            DEDIS GHEORGHE  

……………………………………………………………….. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI SUTESTI 

   
……………………………………………………………….. 

 GHINEA PETRIOARA  

 

L.S. 



 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E* 
 

PRIVIND : APROBAREA CONCESIONARII UNOR TERENURI  DIN INTRAVILANUL  SI 
EXTRAVILANUL COMUNEI SUTESTI, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞUŢEŞTI, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 aprilie   
2011, în conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată,  

Având în vederea Raportul de aprobare al Primarului comunei Şuţeşti şi Raportul comisiei 
de specialitate din partea Consiliului local Şuţeşti; 

- cererea domnului   Bratosin Alexandru   , inregistrata la numarul 1126/28.04.2011 si 
cererea domnului Anghel Vasile inregistrata la numarul 1127/28.04.2011 

În temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată,  ale Planului Urbanistic General al COMUNEI ŞUŢEŞTI cu Regulamentul 
Local de Urbanism aferent,  

În baza dispoziţiilor art.36 alin.2 lit."c"  şi art.123 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1 -  (1) Se aprobă concesionarea, prin organizarea licitaţiei publice, a suprafetei   de 
6160 mp Cvartal 19, parcela 592 , lot 18  teren din intravilanul comunei Sutesti  aparţinând 
domeniului privat, si a suprafetei de 3000 mp tarlaua 81 , teren extravilan(neproductiv)  
apartinand domeniului privat , identificat conform anexelor nr.1 si 2  parte integranta din 
prezenta. 
  (2) Redevenţa terenului destinat concesionării prin organizarea licitaţiei publice va fi 
stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, însuşit şi aprobat de 
consiliul local. 
 ART.2    Durata concesiunii este de 49 ani  

ART.3 - Primarul COMUNEI ŞUŢEŞTI, prin personalul cu atribuţii în domeniu, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

PRIMAR, 

CODREANU CRISTIAN 

 

 

*Iniţiator : Codreanu Cristian – primarul comunei Şuţeşti 

 

 

 
R OMÂ NIA  

JUDEŢUL BRAILA 

COMUNA ŞUŢEŞTI 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


