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CONSILruL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
privind scoaterea la licita{ie in vederea concesionirii a unei suprafe{e de
2000 mp din parcela cu nr. top. g25l1, inscrisr in cF nr. 20g 

-raz, 
ieren

situat in extravilanul satului lazrinvederea realizlrii unei investifii
Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in sedinta ordinara in data de 13.07.2017;
Ydzind expunerea de motive a iniliatorului precum gi raportul compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei O^brejala la acest proiect de hotdr6re;
Ydzand avizul comisiei de specialitate nr.1- Comisia pentru activit6fi economico-financiare,
agriculturd, amenajarea teritoriului qi urbanism, proieclia mediului qi turism din cadrul
Consiliului Local Obreja la acest proiect de hotdrdre;
in conformitate cu prlvederile urt.5, lit"ru ',b,,, $i art. 12 din oUG nr. 54/2006 privind
Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publicd, cu completdrile qi
modifi cdrile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. (2) litera "b"qi alin (5) litera ,,a',, din Legea 215/200r privind
administrafia publica locala, republicata, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

HOTAnASTE:
Art.l Se aprobb scoaterea la licita{ie in vederea concesiondrii a unei suprafele de 2000 mp
din parcela cu nr. top' 82511, inscrisd in CF nr. 208 Iaz, teren situat in extravilanul satului Iaz,
in vederea realizdrli unei investifii.
Art.2 Se aprobi Studiul de oportunitate pentru imobilul ce urmeazd a fi concesionat conform
Anexei I care face parte integrantd din prezenta hotdrire.
Art.3 Preful de pornire al licitaliei in vederea concesiondrii va fi cel rezultat in urma unui
raport de evaluare a imobilului ce urmeazd, a fi concesionat, intocmit de cdtre un evaluator
autorizat.
Art.4 Concesionarea acestui imobil se va efectua in conformitate cu legile in vigoare.
Art.5 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleizar primarul comunei
Obreja prin aparatul de specialitate al primarului.
Art.6 Ptezenta hotdr6re se comunicd conform prevederilor art.48alin2,art.4galin I gi
art' 1 15, alin.l lit.b, din Legea 21512001privind Administra{ia Publicd Locali republicata cumodincdr'"ut":-ol;|1i,'f;.,lti:H;trli'cu.u,_severin:

Primarului comunei Obrej a;
cetatenilor comunei obreja prin afisare la sediul primariei obreja.
Se va publica pe site-ul Primariei Obreja.
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