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HOTĂRÂREA Nr.87 
 din 29 noiembrie 2018 

privind aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor privind concesionarea prin licitație publică 

a unui teren în suprafață de 464 m
2
, înscris în CF 303158 Socodor,  aparținând domeniului 

public al UAT Socodor  

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29 noiembrie 2018 

Având în vedere, 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, întegistrată cu nr.3154/23.11.2018; 

- referatul de specialitate înregistrat sub nr.3153/23.11.2018; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile HCL nr.32 din 27 aprilie 2018 privind aprobarea raportului de evaluare pentru terenul 

înscris în CF 303158 în suprafață de 464 m
2
 , în vederea concesionării prin licitație publică; 

- prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 

publică cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile H.G.nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/ 

2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

 - prevederile art.14, art.15 și art.16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul 

juridic al acesteia; 

-  prevederile art. 861 alin. 3, art. 1777-1823 din Noul Cod Civil (Legea nr. 287/2009 republicată, 

cu modificările și completările ulterioare); 

-   în conformitate cu prevederile art. 119, art. 120 și art. 123 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată (r
1
), cu modificările şi completările, 

 

     Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în funcţie, 

din care toți cei 10 consilieri prezenți au votat ”pentru”, 

      În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1)  și  art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată(r
1
) cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1Se aprobă constituirea Comisiei de licitație  care va avea următoarea componeță: 

Președinte:consilier local HANZA REMUS OVIDIU; 

Membrii: 

-consilier local PALCU RAUL; 

-consilier local UNC DIMITRIE;   

- Pășcuțiu Gheorghe Florin – inspector comuna Socodor - membru; 

-Tîlmaciu Nela-Daniela – inspector comuna Socodor – membru; 

Secretar comisie: Cristea Alexandru Valentin – inspector comuna Socodor ; 

 

Art.2 Se aprobă constituirea Comisiei de solucționare a contestațiilor a  licitației,  care va avea 

următoarea componeță: 

Președinte:consilier local IGNA IOAN; 
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Membrii: 

-consilier local SĂCARĂ DORU IOAN; 

-consilier local ȚAPOȘ DIMITRIE IOAN;   

-Boțoc Cătălin Adrian – inspector comuna Socodor - membru; 

-Stuparu Ana-Andreea – inspector comuna Socodor – membru; 

Secretar comisie contestații: Cristea Alexandru Valentin – inspector comuna Socodor ; 

 

Art.3: Se împuternicește să încheie și să semneze contractul de concesiune a terenului adjudecat 

prin licitație  Primarul comunei Socodor, domnul Jura Ioan Dimitrie. 

 

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, membrilor desemnați la art.1 și la art.2, se  duce la 

cunoştinţă publică  prin afişare la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se 

comunică cu Instituţia Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ.  

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                                CONTRASEMNEAZĂ 

                   UNC DIMITRIE                                          CRIŞAN GHEORGHE 
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