
                                România
                          Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui număr de 8 loturi 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. 21286, 21293, 21287, 21305, 21279, 21284, 21283, 20662.
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 unui număr de 7 loturi teren intravilan aparţinând
domeniului privat al comunei, situat în localitatea Mihail Kogălniceanu, cu destinaţia 
construire locuinţă, după cum urmează:

1) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 660/1, parcela 4, care se învecinează la N -
E - S - domeniul privat al comunei, V – strada Fântânii;

2) suprafaţa de 704 mp situată în tarlaua 39, parcela 3253, care se învecinează la N –
proprietate particulară Mircioiu I. Costică, V – Strada Barierei (D.S. 181), E – 
proprietate particulară Crăciun Nicolae (NC. 1130/2), S - proprietate particulară 
Tudor Ioana (NC. 1145);

3) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 660/1, parcela 1, care se învecinează la N -
proprietate particulară Corneanu Penelopia, E - S - domeniul privat al comunei, V
– Strada Fântânii;

4) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 28, parcela 2163, care se învecinează la N 
– proprietate particulară Crăiţă Niţa, V – Nr. Cadastral 1194 (Pavel Dumitru), S - 
domeniul privat al comunei, E – Strada Şcolii;



5) suprafaţa de 582 mp situată în tarlaua 29, parcela 2307/1, care se învecinează la N
– domeniul public al comunei, V – Strada Stadionului, E – proprietate particulară 
Ilie Nicolae, S – domeniul public al comunei;

6) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 660/1, parcela 5, care se învecinează la N -
S - E – domeniul privat al comunei, V – Strada Fântânii;

7) suprafaţa de 1000 mp situată în tarlaua 660/1, parcela 3, care se învecinează la N -
S - E – domeniul privat al comunei, V – Strada Fântânii.

Art. 2. Se  aprobă concesionarea suprafeţei de 1205 mp teren intravilan aparţinând
domeniului privat al comunei, situată în localitatea Mihail Kogălniceanu, tarlaua 561/1/1 
lot nr. 182/1, care se învecinează la N – drum stradal 111/1, S – E  – domeniul privat al 
comunei, V – drum stradal 111/1, cu destinaţia construire magazie pentru depozitarea 
materiei prime pentru fabricarea peleţilor din paie.

Art. 3. Concesionarea se organizează prin licitaţie publică, potrivit legii, iar durata
concesiunii este de 49 de ani.

Art. 4. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei.
Art. 5. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an.  
Art. 6. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.

Preşedinte de şedinţă      Contrasemnnează
     Florea Neculai                          Secretar

                                Ionescu Tudoriţa

Nr. 38 
Adoptată la M. Kogălniceanu
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