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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind ini{ierea procedurii pentru organizarea licita{iei in vederea concesionlrii

imobilului inscris in CF nr. 34606 Obreja, in suprafafl de 300 mp, aflat in domeniul
privat al Comunei Obreja

Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in qedinla extraordinara in data de28.02.2019;

YFn|,ndexpnnerea de motive a inifiatorului qi Raportul nr. 40121.02'2019 aIc

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de

inilierea procedurii pintru organizarea licita{iei in vederea concesion6rii imobilului inscris

in CF nr.34606 Obreja, in suprafafd de 300 mp, aflat in domeniul privat al Comunei Obreja;

vLziind avizul nr. +ilzz.o2.20l9 al comisiei de specialitate nr.l- Comisia pentru activitdli

economico-financiare, agricultura, amenajarea teritoriului gi urbanism, protecfia mediului Ei

turism din cadrul Consiliului Local Obreja la acest proiect de hotdrAre;

Avdnd in vedere prevederile din OUG nr. 5412006 privind Regimll .contractelor 
de

concesiune de bunuri proprietate public6, cu completdrile gi modificdrile ulterioare;

In temeiul art. 36, ufin. (Z) litira "c"qi alin iS; litera "b", din Legea 2151200I privind

administraJia publica locala, republicata, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare

HOTARA$TE:

privat al comunei Obreja.'Lrt.2 
organizarea licitaliei publice pentru concesionarea imobilului inscris in CF nr. 34606

in suprafafa de 300 mp., aflat in domeniul privat al comunei Obreja, se va face in baza

studiului de oportunitate qi a caietului de sarcini'

Art.3 prequf de pomire al licitajiei va fi cel rezt;/rtat in urma unui raport de evaluare a

imobilului ce urmeazd a fi concesionat, intocmit de c[tre un evaluatot autorizat.

Art.4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinleazd' Primarul comunei

Obreja prin aparatul de specialitate al primarului'

Art.5 ir"""itu hotdrare se comuniia conform prevederilor art.48 alin 2,art.49 alin 1 qi

art. 115, alin.1 lit.b, din Legea zl5l200l privind Administralia Publicd Locald republicata cu

Art.1 Se aprobd inilierea procedurii pentru organizatea

concesiondriiimobilului inscris in CF nr.34606 in suprafald

modificdrile gi completdrile ulterioare, la:

- Institulia Prefectului Caras-Severin;
- Primarului comunei Obreja;
- Cetdlenilor comunei Obreja prin afigare

licitaliei publice in vederea

de 300 mp., aflat in domeniul

la sediul qi pe site-ul Primdriei Obreja.
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