ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 32 / 2017
privind aprobarea concesionării unui teren situat în proprietatea
comunei Valea Crişului
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna
Întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 20.07.2017,
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul Comunei Valea Crișului, raportul
Compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate, precum şi avizul de
legalitate al secretarului comunei;
- solicitarea de concesionare formulată de SC SALVAGE EUROPE SRL
înregistrată la Primăria comunei Valea Crișului sub nr 2728/29.05.2017,
- prevederile art. 15 lit ”e” din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată, actualizată, cu modificările și completările ulterioare.
- dispozițiile art. 36. alin (2) lit. „c” şi alin. (5) lit. „b” şi art. 115, lit. „b” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
În temeiul art. 45 din Legea privind administraţia publică locală
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă concesionarea fără licitație publică, a unui teren în suprafață de
4 mp, situat în proprietatea privată a comunei Valea Crişului către SC SALVAGE
EUROPE SRL, cu sediul în sat Valea Crișului nr 460, pe o perioadă de 49 ani.
(2) Terenul prevăzut la alin (1) face parte din domeniul privat al comunei Valea Crișului
și este înscris în CF nr 23878 – Valea Crișului.
(3) Obiectivul concesiunii constă în realizarea unor stâlpi, necesari solicitantului
pentru alimentarea cu energie electrică a Atelierului de tâmplărie existent – proprietatea SC
SALVAGE EUROPE SRL.
Art. 2. (1) Prețul de concesiune pentru anul 2017, pentru suprafața de 4 m.p. este de
10 lei m.p./an, urmând a fi indexat anual cu rata inflației.
(2) Valoarea redevenței a fost stabilită având în vedere nivelul minim propus prin
Raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat – membru titular ANEVAR Szanto
Emese Judit, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă modelul Contractului de concesiune, conform anexei nr 2 la
prezenta hotărâre.
(2) Se împuternicește primarul comunei Valea Crișului, dl Kisgyörgy Sándor să
semneze în numele Comunei Valea Crișului, contractul de concesiune cu SC SALVAGE
EUROPE SRL.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Valea Crişului şi Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 20.07.2017
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