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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNAJOSENI
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea Hotirerii nr, 27 /2018
privind aprobare a organtzdrii licitaliei publice deschise
a sase s51i

in vederea concesiondrii
din dispensarul uman din Comuna Joseni cu o suprafala totald de 109,54mp.,
proprietatea publicd al Comunei Joseni

Primarul comunei Josen i,
AvAnd in vedere: eroarea materialb din conlinutul hotdrdrii rc.271201g privtnd
aprobarea oryanizdrii licitatiei publice deschise in vederea concesiondrii sur.
din
dispensarul uman din comuna Joseni cu o suprafala totald de 109,54mp, proprietatea publicd
al Comunei Joseni, referitor la dwata concesiunii, care trebuie corectat la 11 ani;
Expunerea de motive nr. 126712018 al primarului Comunei Joseni, privind aprobarea
organrzdrii licitaliei publice deschise in vederea concesiondrii sase sali din disoensarul uman
din comuna Joseni cu o supr. Totala de I09,54mp. proprietatea publica al Comunei Joseni;
Studiul de oportunitate nr. 115712018 elaborat de Compartimentul pentru
administrarea domeniului public qi privat gi de deservire;
Faptul, cd imobilul ?n care se afla salile este proprietatea publicd al comunei Joseni,
evidentiat in CF nr.51490;
Raportul de specialitate nr.1694/20\8 intocmit de cdtre viceprimar.
Hotdrarea consiliului Local ru. 2412018, privind aprobarea studiului de opor.tunitate,
pentru concesionarea unui numdr de qase sdli din dispensarul uman din comuna Joseni, cu o
suprafald tota16 de 109,54 mp., evidenJiat in CF. 54915 Joseni, nr. cad. 54915;
Jin6nd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(1) arL 121 alin. (1) 9i alin. (2) din Constitu{ia RomAniei,
republicatd;
- prevederile aft. 3 $i 4 din Carla europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;
- prevederile aft. 7 alin. (2) din Codul civil;
-prevederile O.U.G nr.54l2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publicd, aprobatb cu modificdri de Legea nr. 22/2007, pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului m. 5412006 privind regimul contractelor de concesrune
de bunuri proprietate publica; H.G.nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonan{ei de urgenld a Guvernului rtr. 5412006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publicd;
H.G.ru.
findnd cont de prevederile art. 866, art. 877 gi urm. din Codul
1351/2001 privind atestarea domeniului public al judelului Harghita, precum qi al
municipiilor, oragelor gi comunelor din judelul Harghita; cdt qi Hot6r6rea consiliului Local
Joseni nr. 1/2016,
Lu6nd in considerare prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 5212003 privind,
transparenla decizionald in administraJia publicd locald,
JinAnd seama de prevederile art.40 gi urm. al Cap.V, Seciiunea 1, din Legea nr.
24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative.
reoublicatd.
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Civil;

)/1
In temeiul afi. 10, afi. 36, alin. (1), ut.36 , aJin. e) lit. c , art.36 alin. (5) lit. b
723 alin.(1) precum qi ale a:1.115 alin.(l) lit.b), din Legea nr. 215t2001 privinj
administra{ia publicd 1ocald, republicatd:

afi.

-

HOTARA$TE

Art.l.

al

Se aprobd modificarea atl. 1
Hotdr6rii consiliului Local Joseni nr.27120rg,
privind aprobare a oryanizdrii licitaliei publice deschise in vederea concesiondrii a sase sdli din
dispensarul uman din comuna Joseni cu o suprafafa totala de 109,54mp., proprietatea
publicd al Comunei Joseni, vare va avea urmdtorul cuprins:

,,Art. I Se aprobd organizarea licitaliei publice deschise tn vederea concesiondrii a
sdli
din dispensarul uman din Comuna Joseni, cu o suprafayd totald de 109,54 mp, din
;ase
domeniul public al comunei, situat in comuna Joseni, nr. 1276, efidenliat in cF nr. ti4g0,
pe o duratd de 11 an| dupd cum urmeazi!:
- Sala nr. 2 cu o suprafata de 19,37 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr. 4 cu o suprafata de 29,90 mp conform schitei din anexq 4
- Sala nr. 5 cu o suprafata de 23,90 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr.I3 cu o suprafata de 10,25 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr. 6 cu o suprafata de 20,60 mp conform schitei din anexa 4
- Sala nr. 7 cu o suprafata de I 1,52 mp conform schitei din anexa 4" .

Art.

2.

Se aprobd modificatea anexei nr. 1 - al Hotdraxii Hotar6xii Consiliului Local
Joseni nr. 2112018
caiet de sarcini, referitor la durata concesiunii, care va avea urmdtorul

-

cuprins: ,,Durata concesiunii:

ll

ani".

Art. 3.

Se aprobd modificarea anexei nr. 3 al Hotdrdrii Consiliului Local Josenr nr.
271201,8, Cap. III, efi.. 2, refeitor la durata concesiunii, care va avea urmdtorul cuprins:

,,Art.2 (l)

Durata concesiunii este de 1l (unsprezece) ani, tncepdnd de la dqta
semndrii procesului verbal de predare - primire ql bunului",
Art, 4. Prezenta hotdrare se comunicd Primarului qi Instituliei Prefectului jude{ului
Harshita.

PRIMAR
Grill Szabolcs
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