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HOTĂRÂREA Nr. 18/2018

privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă
a unui teren în suprafaţă de 40613 mp. din domeniul public al comunei

Merești, județul Harghita

Consiliul Local al comunei Merești,

Întrunuit în şedinţă la data de 26. Aprilie 2018, convocat prin Dispoziţia
primarului nr. 84 /2018

Având în vedere
Studiul de oportunitate privind concesionarea, prin licitaţie publică

deschisă, a unui teren în suprafaţă de 40613 mp. din domeniul public al
comunei Merești, documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini al
concesiunii, prezentate de primarul comunei;

Raportul de specialitate întocmit de aparatul de specialitate
al Primarului.

Având la bază  prevederile art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, aprobată cu modificari şi completări  prin Legea nr. 22/2007 şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate public, cu modificări și
completări ulterioare; Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii
imobiliare, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit.c coroborat cu alin.(5)
lit.”a”, ale art. 45 alin(3), art. 123 alin(1), (2), si (3) din legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificări si
completări ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea
concesionării pe o perioadă de 10 ani a unui teren în suprafaţă de 40613 mp.
din domeniul public al comunei Merești, identificat potrivit Extrasului de
carte funciară sub C.F.nr.50043 comuna Merești,  şi planului de încadrare în
zonă care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Documentaţia de atribuire
privind concesionarea, prin licitaţie publică deschisă a obiectivului de mai
sus, în conformitate cu prevederile din Normele metodologice  de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune
de bunuri publice, aprobate prin HG nr. 168/2007 şi a Hotărârii Consiliului
Local nr. privind aprobarea REGULAMENTULUI - CADRU referitor la
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru vânzarea,
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concesionarea şi inchirierea bunurilor imobile aparţinând domeniului
public/privat proprietatea comunei Merești

Art.3. 1) Redevenţa/valoarea de pornire a licitaţiei se stabileşte într-un
procent de 10 % din veniturile realizate ca urmare a  exploatării şi
funcţionării obiectului concesiunii, care nu poate să fie mai mică decât
1,60 lei/ to agregat de carieră exploatată şi valorificată din cariera de
piatră situată pe terenul concesionat.
2) Sumele astfel realizate vor constitui venituri la bugetul local al
comunei Merești.
3) Redevenţa stabilită pe baza ofertei câştigătoare se va plăti lunar, în
raport cu livrările de produse de carieră efectuate.
4) Ruta de transport pe teritoriul u.a.t. Merești se stabileşte de către
Consiliul Local Merești.
5) Explaotarea,calibrarea şi transportul este interzis  pe sărbători legale,
pe sărbătorile locale prestabilite şi în repaus săptămânal.

Art.4. Primarul comunei se mandatează pantru numirea, prin dispoziţie, a
comisiei de evaluare şi va lua măsuri pentru  organizarea licitaţiei.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei.

Art.6. Prezenta se va comunica :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
- Primarului comunei Meresti
- Consilierilor în format digital
- Se afişează la sediul primăriei

Merești, la data de 26.aprilie 2018

Preşedintele şedinţei Contrasemnează secretara comunei
SZONDI ZSOLT Golicza Gyöngyi

L.S.,s.s.- indescifrabila s.s.- indescifrabila

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Mereéti în şedinţa din
data de26.04. 2018, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. 1) cu un număr 7
de voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi consilieri
prezenţi la vot.


