JUDETUL BUZAU
COMUNA C.A.ROSETTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Privind aprobarea concesionarii directe a terenului ce apartine
domeniului privat al comunei , in suprafata de 1307 m.p, situat in satul
C.A.Rosetti , comuna C.A.Rosetti , judetul Buzau .
-

AVAND IN VEDERE
Expunerea de motive a domnului Cinjau Ionel Trandafir , primarul
comunei , inregistrata la nr. 247/22 ianuarie 2016 ;
- Raportul de specialitate a domnului Sapunaru Ionel referent in cadrul
aparatului de specialitate a primarului , comunei C.A.Rosetti ,
inregistrat la nr. 248 /2016
- Avizul comisiilor de specialitate a consiliului local anexat la prezenta hotarare
- Prevederile art. 36 al (1) si (2) lit. c) , alin. (5) lit.b) si art. 123 , al. (1) din
Legea administratiei publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
- Prevederile art. 4, din Legea nr. 213/1998 ,privind proprietatea
publica si regimul acesteia ;
- Prevederile art. 20 al. (1) , lit. e) si art. 28, al. (3) din Legea nr. 273
/2006 , privind finantele publice locale ;

- Prevederile art. 15 lit e) din Legea nr.50/1991 , privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii , republicata cu modificarile si completarile
ulterioare .

- În temeiul art. 45 alin.(1) , din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se insuseste raportul de evaluare intocmit de domnul Petre Ion ,persoana
fizica autorizata pentru terenul ce apartine domeniului privat al comunei
C.A.Rosetti , judetul Buzau , in suprafata de 1.307 m.p. situate in satul C.A.Rosetti
, comuna C.A.Rosetti , judetul Buzau , conform anexei nr. 1 , ce face parte
integranta din prezenta hotarare
Art. 2. Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 1307 m.p,
situat in satul C.A.Rosetti , comuna C.A.Rosetti , judetul Buzau , proprietate
privata a comunei C.A.Rosetti, indentificat conmform planului de amplasament si
delimitare a imobilului prevazut in anexa nr. 2 , ce face parte integranta din
prezenta hotarare teren , aferent constructiilor existente , proprietatea domnului
Chioreanu Daniel Marius ;
Art. 3 . Stabileste redeventa de 920 de lei /an , pentru concesionarea terenului , ce
apartine domeniului privat al comunei C.A.Roisetti , in suprafata de 1.307 m.p.
situate in satul C.A.Rosetti , satul C.A.Rosetti , judetul Buzau , redeventa calculata
de Petre Ion evaluator autorizat , in raportul de evaluare inregistrat la Primaria
comunei C.A.Rosetti sub nr. 7613/29. 12. 2015 , astfel incat sa se asigure

recuperarea valorii terenului in termen de 25 de ani .

Art. 4. Aproba ca redeventa stabilita conform art. 3. sa se achite de catre
concesionar pe toata durata concesiunii . Redeventa se va actuializa anual cu
indicele de inflatie , comunicat de Institutul National de Statistica .
Art. 5. Imputerniceste primarul comunei C.A.Rosetti , sa semneze contractul de
concesiune in conditiile prevazute in prezenta hotarare .
Art. 6. Hotararea consiliului local C.A.Rosetti , nr. 30/2015 se abroga .
Art. 7. Compartimentul financiar contabil va aduce la indeplinire , prevederile
prezentei hotarari , iar secretarul comunei o va comunica persoanelor si
autoritatilor interesate
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