
       

 

HOTĂRÂRE NR. 12 / 21.02.2022 

privind aprobarea documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini și a contractului de 

concesiune, în vederea concesionării bunurilor proprietatea privată a comunei Cristesti , județul 

Botosani 

 

Consiliul local al comunei Cristesti, judetul Botosani, intrunit in sedinta extraordinara din data de 

21.02.2022  

    Avand in vedere:  

- prevederile art. 302 – 331 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

    Examinând : 

- Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire, a caietului de sarcini și a 

contractului de concesiune, în vederea concesionării bunurilor proprietatea privată a 

comunei Cristesti, Jud. Botosani cu nr. 1780 / 15.02.2022  

- Referatul de aprobare al domnului primar al Comunei Cristesti, Jud. Botosani, Borfotina 

Ionel Lucian, inregistrat cu nr. 1781 / 15.02.2022 

- Studiul de oportunitate privind inițierea procedurii de concesionare prin licitatie publică a 

terenurilor proprietate privată a comunei Cristesti cu nr. 1773 / 15.02.2022 

- Documentația de atribuire pentru concesionarea bunurilor proprietatea privată a comunei 

Cristesti cu nr. 1773 / 15.02.20221774 / 15.02.2022 

- Caietul de sarcini pentru concesionarea bunurilor proprietatea privată a comunei Cristesti 

cu nr. 1775 /15.02.2022 

- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat cu nr. 1782 / 15.02.2022 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultura , activitati economico-

financiare , amenajarea teritoriului si urbanism , protectia mediului si turism cu nr. 1783 / 

15.02.2022 

            În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit. c, alin.(6) lit.b, art.139 alin.(1) și alin.(3), lit.g, din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTARASTE:  

 

Art.1.Se aprobă studiul de oportunitate privind inițierea procedurii de concesionare prin licitatie 

publică a terenurilor proprietate privată a comunei Cristesti , județul Botosani , conform anexei 

nr.1, care face parte integrantă din rezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea bunurilor proprietatea privată a 

comunei Cristesti , județul Botosani, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea bunurilor proprietatea privată a comunei 

Cristesti , județul Botosani, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.4. Se aprobă contractul de concesiune pentru concesionarea bunurilor proprietatea privată a 

comunei Cristesti , județul Botosani, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.5.(1) Se aprobă raportul de evaluare privind stabilirea valorii redevenței pentru concesionarea  

suprafaţei de teren de 15.000 mp (1,5 ha), situate in extravilanul Comunei Cristesti  ce face parte 

din domeniul privat al  Comunei Cristesti  , categorie de folosinta pasuni , dispusa in 6 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL CRISTESTI 

Judeţul Botosani, Comuna Cristesti 

Telefon/Fax: 0231/619912; primariacristesti@gmail.com 

 

 

 



amplsamente cu aria de  2500 mp fiecare, situate in parcelele cadastrale cu nr. 144, 159 și 141, 

întocmit de Varasciuc bogdan –Catalin  – evaluator autorizat ANEVAR., conform anexei nr.5, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             (2) Prețul estimat este de 5084 lei /an. 

             (3)Situația amplasamentelor  supuse concesionării sunt cele cuprinse în anexa nr.6, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Primarul comunei si aparatul de specialitate din subordine  vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunostință cetățenilor prin grija secretarului 

general al comunei. 

                                 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       Contrasemnează 

            Chirica Emil                                SECRETAR GENERAL  

                                                                                     Petenchea Bogdan-Dumitru     

    

 


