ROMANIA
JUDETUL MURE§
COMUNA RASTOLITA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R ARE A Nr. 11
din 21 martie

2008.

Privind aprobarea lotizarii gi intocmirii
Caietului de sarcini in vederea organizarii licitatiei pentru
unele terenuri apartinand consiliului local.

Consiliul local al comunei Rastolita,intrunit in scdinta ordinara de lucru ;
Avand in vedere Raportul de specialitate al comisiei privind
concesionarea unor
terenuri proprietatea consiliului local,in locul numit ,,Valea lodului" , si ,,Galaoaia ,,tinand cont de
cererile depuse la consiliul local ;
In baza Legii nr.50/1991 modificata si completata privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii ,art.l alineat 1 si 2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea de locuinte proprietate personala, modificata si completata;
In temeiul prevederilor art.36 .alineat 2,litera ,,c",pct.5,litera ,,a" si art.45 alineatul (3)
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala-republicata ;

HOTARESTE:
Art.l. Se aproba concesionarea prin licitatie publica cu strigare ,unui numar de
10 loturi de teren,in suprafata de cate 250 m.p. fiecare, proprietatea consiliului local
situate in locul numit ,,Valea lodului" cu destinatia „ construirea de case de vacanta" .
Art.2. Pentru suprafetele propuse a fi concesionate , se va intocrni caiet de
sarcini cu sprijinul aparatului tehnic din cadrul Consiliului judetean Mures. .
Art.3. Dupa intocmirea caietului de sarcini §i a lotizarii se va stabilii data
licitatiei publice,pretul de pornire §i durata concesionarii .
Art.4. Se aproba intocmirea documentatiei pentru lotizarea ,unor suprafete de
teremn suprafata de maxim 500 m.p., pe care sunt construite case de locuit,un numar
de 13 cazuri, in vederea atribuirii beneficiarilor acestora ,tineri cu varste cuprinse intre
18-35 ani, in vederea atribuirii in folosinta gratuita pe durate existentei constructiilor
,care va fi supusa aprobarii consiliului local .
Art.5. Se aproba efectuarea expertize! tehnice intocmita de un evaluator
autorizat pentru terenul,concesionat numitilor Bidenci Petru-Calin §i Perse loan
Constantin in vederea vanzarii la solicitarea proprietarilor locuintei .
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul §i contabilul primariei comunei Rastolita.
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