ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
JUDETUL CALARASI
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi ; cod fiscal:3796691;cod postal : 917260 ; tel,.0242523123, fax
0242523554

HOTARARE
privind reluarea licitatiei pentru
Concesionarea unei suprafete de 25 mp teren intravilan situat in curtea Scolii nr.3 Ulmeni, pentru
amplasarea unui pilon de antena necesara postului de radio Voces Campi Calarasi
Consiliul Local al Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din data de
31.01.2012;
Avind in vedere;
- prevederile Legii nr.22/2007, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.54/2006,
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
- prevederile HG nr.1349/2001, Anexa nr.48 privind inventarul bunurilor care alcatuiesc domenuiul
public al Comunei Ulmeni- pozitia nr.16 imobil Scoala nr.3 , cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
- solicitarea din partea Postului de radio Voces Campi Calarasi, inregistrata sub nr.4714/24.11.2011;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului , inregistrat
sub nr.214/17.01.2012;
- raportul de avizare din partea comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ulmeni,
inregistrat sub nr.424/31.01.2012;
- Prevederile art.36 alin.5 lit.b si in temeiul art.45 alin.1 din Legea administratiei publice locale ,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1 Se aproba reluarea licitatiei pentru concesionarea suprafetei de 25 mp, teren intravilan situat in
curtea Scolii nr.3 Ulmeni, in vederea amplasarii unui pilon de antena pentru postul de radio Voces Campi
Calarasi., aprobata prin HCL Ulmeni nr.30/29.11.2011.
Licitatia va avea loc in data de 17 februarie 2012, ora 12, la sediul Primariei Ulmeni.
Art.2.Se constituie comisie de selectare a cererilor de oferta ,formata din urmatorii membrii;
Presedinte Tartau Maria consilier
Membrii ; Catana Ion viceprimar
Anton Niculae consilier local
Mustatea Zamfir consilier local
Reprezentant DGFP Calarasi
Art.3 Durata concesionarii este de 49 ani.
Pretul minin de pornire este de 500 lei/ an pentru intreaga suprafata de 25 mp.
Art.4.In cazul neadjudecarii licitatiei in data de 17 februarie 2012, aceasta se va relua fara publicare in
prealabil a anuntului de licitatie, in termen de 10 zile de la precedenta licitatie pina la adjudecare,
respectiv la a-III-a sedinta, conform OG nr.54/2006.
Art.5 Secretarul comunei va comunica celor interesati prezentul proiectde hotarare.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
TARTAU OVIDIU
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
MANCIU ANISOARA
Nr.6
Adoptata la Ulmeni
Astazi 31.01.2012

Total consilieri 15
Prezenti
15
Vot pentru
15

