
 

   

 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  concesionării terenului in suprafata de 600 mp. situat in domeniul public al 

comunei Bucșani, judetul Dâmbovița, raportul de evaluare, documentația de atribuire si a 
componenței comisiei de licitație in vederea concesionării terenului, pentru construirea unei 

"Stații peco”  

 
Consiliul Local Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară pe luna 

OCTOMBRIE 2019, având în vedere: 
 
 

• proiectul de hotarare nr.10037din 29.10.2019  privind aprobarea concesionării terenului în 
suprafață de 600 mp situat în domeniul public al comunei Bucșani, județul Dâmbovița, raportul 
de evaluare, documentația de atribuire și a comisiei de licitație în vederea concesionării terenului 
pentru construirea unei ,,stații peco,,  
• nota de fundamentare (expunerea de motive) nr.10038/29.10.2019 a primarului localității 
privind necesitatea concesionării suprafeței de 600 mp în vederea construirii unei stații peco;  
• raportul secretarului localitatii  nr.10039/29.10.2019 privind concesionarea suprafeței de 600 
mp din domeniul public al localității în vederea construirii unei ,,stații peco,,; 
•  avizul favorabil nr.10057/30.10.2019 al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Bucșani;  
• prevederile art. 871, art. 872, art. 873 din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, republicat;  
• prevederile art. 4 din Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică si regimul juridic al 
acesteia, republicată;  
• prevederile art. 20, alin.(1), lit.”e” din Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale, 
republicata;  
• prevederile art.297, alin.(1), lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ  ;  
 
      În temeiul art. 196 alin. (1) lit.,,a,, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
 Art. 1 - (1) Se aprobă concesionarea  suprafeței de 600  mp. situat în  comuna Bucșani, sat 
Bucșani, judetul Dâmbovița, teren identificat topografic Tarlaua 11, Parcela 771/1 aflat în 
domeniul public al localității la poziția 259 din inventarul bunurilor domeniului public. 
      (2)  Destinația pentru concesionarea este de construirea unei "Statii peco”. 
      (3) Se aproba raportul de evaluare întocmit de SC TRUST&MORE-București, caietul de 
sarcini, instrucțiunile de organizare si desfășurare a procedurii de concesionare, instrucțiunile 
privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor, precum si documentația de atribuire, 
conform anexelor 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
Art. 2- (1) Concesionarea se va face, prin licitație publică, în conditțiile legii. 
     (2) Licitatia va avea loc la 20 zile , dupa publicarea anunțului intr-un ziar de largă circulație si 
prin afisare pe site-ul și la sediul instituției. 
     (3) Ofertele se vor depune până în preziua licitației , ora 16,°°. Oferta câstigătoare va fi oferta 
care va conține cel mai mare pret. 
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        (4) Pretul de pornire al licitației va fi de 301 euro/an, plătibil în lei, la cursul B.N.R. 
        (5) Taxa de achizitie a documentației va fi de 500 lei, iar taxa de garanție de 100 lei. 
         (6) Durata de concesionare a imobilului va fi de 25 ani de la semnarea contractului, care se 
poate prelungi , prin act aditional, cu acordul partilor. 

          (7) Se imputerniceste primarul comunei Bucsani sa semneze contractul de concesiune .       
        Art. 3 - Se stabileste comisia pentru evaluarea ofertelor, în urmatoarea componență: 

- Rotaru Adrian-secretar localitate- președinte 
- Joița Lucia-șef birou CTIL-AP- membru 
- Mărășescu Mria- inspector- membru 
- Sandu Florina- inspector – membru 
- Ghiță Elena-Claudia – inspector – membru 
- secretarul comisiei Ozorchevici Georgeta- inspector agricol 

Art.4  - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se obligă comisia desemnată, iar cu 
comunicarea secretarul localității. 
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