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  HOTĂRÂRE   NR.21 
              privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a terenului în   
      suprafaţă de 120 m.p., situat în oraşul Costesti, strada Victoriei, judeţul Argeş 
 
                                           
            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa   
ordinară, în data de 28.03.2019; 
            Având în vedere: 
-Expunerea de motive a domnului Ing.Baicea Ion- Primarul orasului Costesti, 
judetul Arges, înregistrată sub nr.5469/22.03.2019; 
-Studiul de oportunitate nr.4874/14.03.2019, întocmit de domnul Lupu Mircea, 
referent de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism; 
-Raportul de evaluare înregistrat sub nr.1046/17.01.2019; 
-Referatul nr.5135/18.03.2019, întocmit de domnul Oprea Gheorghe-Gabriel, 
consilier juridic în cadrul Compartimentului Dezvoltare Locală şi Achiziţii Publice; 
-Referatul nr.5447/21.03.2019, întocmit de domnul Lupu Mircea, referent                               
de specialitate în cadrul Compartimentului urbanism; 
-prevederile:  
-HCL nr.71/27.11.2018; 
-art.123 alin.(1) şi alin.(2) din legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia 
publică locală; 
-art.871-873 din Codul civil; 
-O.U.G. nr.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 
-H.G. nr.168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică; 
-art.36 (2) lit.”c’ şi art.36 (5) lit.”a” din legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
           Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
Costesti; 
           În temeiul dispozitiilor art.45 (3) si art.115 (1) lit b din Legea nr.215/2001, 
republicata, privind administratia publică locală, cu modificarile şi completările 
ulterioare;  

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea concesionarii  terenului 
în  suprafaţă de 120 m.p., situat în oraşul Costesti, strada Victoriei, judeţul Argeş, 
potrivit  anexei nr.1, la prezenta hotărâre. 
          Art.2.(1)Se aprobă Raportul de evaluare înregistrat sub 
nr.1046/17.01.2019, întocmit de SC.TOTAL ROM PROIECT S.R.L, privind 
determinarea redevenţei lunare şi anuale, în vederea concesionarii  terenului în 
suprafaţă de 120 m.p., situat în oraşul Costesti, strada Victoriei, judeţul Argeş, 
potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 



             (2)Datele de identificare ale terenului sunt prezentate în anexa la Studiul 
de oportunitate; 
             (3)Anexele 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
             Art.3.(1)Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului în 
suprafaţă de 120 m.p., situat în oraşul Costesti, strada Victoriei, judeţul Argeş, ce 
aparţine domeniului privat al oraşului Costeşti, teren prezentat în schiţa anexă la 
Studiul de oportunitate. 

    (2)Durata concesiunii este de 49 ani. 
              Art.4.Se aprobă Documentaţia de atribuire (instrucţiuni, informaţii 
generale, caiet de sarcini, declaraţii, formulare, model contract de concesiune, 
model proces-verbal) întocmită pentru concesionarea prin licitaţie publică a 
terenului susmenţionat, prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

    Art.5.(1)Preţul de pornire al licitaţiei este de 5 euro/lună, respectiv                  
60 euro/an, fără TVA. 

            (2)Redevenţa stabilită prin licitaţie publică pentru terenul 
concesionat în suprafaţă de 120 mp. se va actualiza anual cu indicele de inflaţie 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 
              Art.6.Se împuterniceste Primarul oraşului Costeşti să semneze 
Contractul de concesiune, în numele şi pentru oraşul Costeşti, cu persoana 
câştigătoare a licitaţiei. 
              Art.7.Primarul oraşului Costeşti prin compartimentele de specialitate va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
              Art.8.Secretarul oraşului Costeşti va comunica prezenta hotărâre în 
termenul legal: 
-Instituţiei prefectului judeţului Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-Serviciului Buget contabilitate-impozite şi taxe locale; 
-Compartimentului urbanism; 
-Compartimentului dezvoltare locală şi achiziţii publice.   

 
 
                                                                                 Dată astăzi:28.03.2019 
              contrasemnează secretar oraş, 
                 Chiriţă Iuliana 
                                                                                            

  
 

                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                             TUDOR GHEORGHE GABRIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


