ROMANIA
DETUL MURES
OMUNA RASTOLITA
ONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr. 21
din 8 august 2008.
rivind stabilirea destinatiei si aprobarea
etului de pornire a licitatiei pentru terenurile
rroprietatea consiliului local .situate in locul numit
-Valea lodului ".

Consiliul local al comunei Rastolita,intrunit in sedinta ordinara de lucru ;
Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de primarul comunei Rastolita si
Raportul cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate privind concesionarea de loturi de teren in
vederea construirii de case de vacanta ;
In baza prevederilor Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
nodificata si completata cu Ordonanta de Urgenta nr.27 din 27 august 2008 ;
Tinand cont de prevederile Legii nr.50/1991 republicata si completata,de Normele de
Micare a acesteia nr. 1430/2005 ;
In temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ,,c" ,pct.5 litera ,,c"si art.45 alineat 2 din
;gea nr.215/2001 privind administratia publica locala,modificata si completata ;

HOTARESTE;
Art.l. Se aproba scoaterea la licitatie publica a terenului situat in comuna
stolita,satul Iod,cunoscut sub denumirea locala ,,Pasunea comunala". Pretul de pornire a
licitatiei este de 2,00 Ron/an/m.p. pentru case de vacanta si 3,00 ron /m.p./an pentru fabrica
depresat rumegu§ iar urmatoarea treapta se stabile^te la 10 % din valoarea pretului de pornire
Durata concesionarii se stabileste pe durata de 25 ani.
Art.2. Destinatia concesionarii este construirea de case de vacanta parcele de 250 m.p.
fiecare ,ca§tigatorul licitatiei fiind obligat sa obtina toate avizele prevazute de lege pentru
obtinerea autorizatiilor de construire,in caz de neincepere a constructiei in termen de 36 luni,
ountractul se reziliaza.
Art.3. Autorizatiile de construire se vor elibera dupa scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor lotizate , concesionate s.i introducerea in intravilanul localitatii.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
primarul s.i referentul cu atributii de contabilitate din cadrul primariei comunei Rastolita.
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