
                                România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE  HOTĂRÂRE
privind concesionarea suprafeţei de 2525 mp teren intravilan

 aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere :

- prevederile art. 13 alin. (1), art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

- cartea funciară nr. 21080.
Examinând :

- raportul compartimentului de specialitate ;
- expunerea de motive a primarului
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. 
b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se  aprobă concesionarea suprafeţei de 2525 mp teren intravilan aparţinând 
domeniului privat al comunei, situată în satul Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail 
Kogălniceanu,  tarla 531/3 parcela 4, care se învecinează la N –  proprietate particulară 
(Răduţă Eana), E – drum stradal 531/2, V – drum exploatare 5321 , S – nr. cadastral 847, 
cu destinaţia activităţi agricole - solare.

Art. 2. Concesionarea se face prin licitaţie publică, organizată potrivit legii, iar 
durata concesiunii este de 49 de ani.

Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an.  
Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă     Contrasemnnează
 Diaconescu Nicolae                   Secretar

                  Vişan Tudoriţa
Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu



Astăzi _____________

          România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 

privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- raportul compartimentului de specialitate;
- expunerea de motive a primarului ;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei 
Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:
- la poziţia 76 : -  coloana 4 va avea următorul cuprins : 
      „1059 mp”
 Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
      Diaconescu Nicolae                                            Secretar

  Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru

Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu



Astăzi _____________

           România
      Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/25.07.2013 
privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă

 de 24.367 mp către dl. Barbu Mihăiţă

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:

- prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- raportul compartimentului de specialitate;
- expunerea de motive a primarului ;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică art. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 40/25.07.2013 privind 
transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24.367 mp către dl. 
Barbu Mihăiţă, şi va avea următorul cuprins : 
      „Redevenţa este de 1.864 lei/an, stabilită conform contractului de concesiune nr. 
197/14.01.2008 modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/12.01.2009, indexată 
anual cu rata inflaţiei. ”
 Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.

     Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează
      Diaconescu Nicolae                                            Secretar

  Vişan Tudoriţa

Iniţiator proiect,
      Primar
Dinu Alexandru



Nr. ___
Adoptată la M. Kogălniceanu
Astăzi _____________


	HOTĂRĂŞTE
	Astăzi _____________

	HOTĂRĂŞTE
	Astăzi _____________

	HOTĂRĂŞTE
	Astăzi _____________


