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H O T A R A R E

din

A

Nr.10

19 martie 2010.

Privind
aprobarea pre^ului de pornire
a licitatiei pentru concesionare teren gi
scoaterea la licitatie publica in vederea
| concesionarii a unui teren proprietatea comunei .

Consiliul local al comunei Rastolita, intrunit in sedin1;a

ordinara

de lucru ;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei §i
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
finand cont de faptul ca prin Hotararea nr. 16/24 aprilie
2009 suprafa^a solicitata de Baco? loan a fost inchiriata
direct, apoi prin Hotararea nr.21 din 27 mai 2009, s-a modificat
suprafa^a inchiriata, avand in vedere notificarile Institul^iei
Prefectului jude^ului Mures;
In baza prevederilor art. 3 din Hotararea nr.52 din 21 decembrie
2010, care prevede ca pre^ul de pornire sa fie de 3,00 lei/mp/an si
^inand cont de Evaluarea terenului efectuata de D.T.D. P. J. I . , trimisa
de Consiliul jude^ean Mures cu adresa nr. 3335/10 martie 2010, prin
care se calculeaza redeven^a anuala la ;
In temeiul prevederilor art. 36 alineat 2,litera ,,c",alineat 5 litera ,,a"
din Legea nr. 215/2001 privind administra^ia publica locala republicata si
modif icata ;
H O T A R A g T E :
Art. 1 . Se aproba pre^ul de pornire a licita^iei la 1.448 lei/an pentru
terenul in suprafata de 1.709 m.p.,situat in locul numit Lunca Garii, cu
destina^ia depozit pentru desfacerea mobilei si materiale de construc^ii.
Art. 2. Se aproba intocmirea documentatiei pentru scoaterea la licita^ie
publica a unui teren de circa 1.900 m.p. situat in locul numit ,,Lunca Garii

,,cu destina^ia ,,Extinderea terenului de agrement ?i Anexelor
pentru deservirea pensiunii ce urmeaza a f i construita "
Art . 3 . Pre^ul de pornire a licita^iei este 1.767 lei/an, pentru terenul
prevazut la art. 2, treapta urmatoare este de 10 % din pre^ul de pornire
.Durata concesionarii va fi de 25 ani .in documenta^ia tehnica se vor anexa
acte de proprietate , senile topograf ice de indentif icare .
Art. 4 . La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari se
abroga art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr.52 din 21 decembrie 2009, prin
care a fost stabilit pre^ul de pornire la 3^ie±^^. /an.
Art . 5 . Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incredin^eaza. primarul
comunei
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