ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSLILUL LOCAL
ORAS MURFATLAR
HOTARAREA
Nr. 49 din 30.05.2018
privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate in vederea organizarii unei licitatii
publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 78.000 mp, situat în oraşul Murfatlar, str.
Prelungirea Muzeului, nr. 1
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 30.05.2018;
Vazand:
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de primarul orasului
Murfatlar;
- Raportul de specialitate al biroului Urbanism si cel al Serviciului Finante Buget - Contabilitate;
- Avizul comisiei nr.1 si 4 .
- Avizul de legalitate al secretarului;
In temeiul prevederilor art.10 din OUG nr.54/2006 privind regimul Contractelor de concesiune
de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, art.6 din HGR nr 168/2007
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006, art.36, alin. 2 , lit.b, alin. 4 lit.
d , art.45, art.115 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata in anul 2007,
cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar
HOTARASTE :
Art. 1 - Aprobarea intocmirii unui Studiu de Oportunitate in vederea organizarii
unei licitatii publice pentru concesionarea unui teren în suprafaţă de 78.000 mp, situat în oraşul
Murfatlar, str. Prelungirea Muzeului, nr. 1.
Art. 2 - Studiul de oportunitate pentru organizarea de licitatie publica in vederea concesionarii
unui teren în suprafaţă de 78.000 mp, situat în oraşul Murfatlar, str. Prelungirea Muzeului, nr. 1 va fi
elaborat prin grija Aparatului Propriu de Specialitate al Primarului si/sau se va putea apela la serviciile
unor consultanti de specialitate in conditiile legii.
Art. 3 - Dupa intocmirea studiului de oportunitate, acesta va fi prezentat
Consiliului Local Murfatlar in vederea insusirii si aprobarii, urmand ca acesta sa hotarasca in conditiile
legii.
Art. 4 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul Orasului Murfatlar.
Art. 5 - Secretarul orasului Murfatlar va comunica prezenta Primarului orasului
Murfatlar, Serviciului Finante - Buget - Contabilitate, Biroului Urbanism, tuturor factorilor interesati si
Institutiei Prefectului Judetului Constanta.
Prezenta a fost adoptata cu …9…..voturi pentru, …-…….. abtineri, ……6….voturi
impotriva.
PRESEDINTE,
GHERGHIN NICUSOR
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