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H O T Ă R Â R E Nr. 6/2020

Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica, a unei parcele de teren in suprafata
totala de 1531 mp, proprietate publica a comunei Negreni, identificat prin nr.

cadastrale 50789, 50790, si 50801

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.02.2020
Având în vedere – referatul de aprobare nr. 344/04.02.2020 a domnului primar privind

necesitatea închirierii unor parcele de teren pentru amenajarea unei paracari auto, care fac
parte din nr. cadastrale 50789, 50790, si 50801 care aparţine domeniului public al Comunei
Negreni.

- Raportul de specialitate nr. 384/05.02.2020 a compartimentului dezvoltare privind
inchirierea unor parcele de teren situate in localitatea Negreni, in locul numit ” Parcare
Negreni ”, in suprafata totala de 1531 mp.

Ţinând seama de - proiectul de hotărâre înaintat de primar şi avizat favorabil de
comisia de amenajare a teritoriului.

In conformitate cu prevederile art. 333 alin.(1), alin.(2) , coroborate cu prevederile art.
129 alin.(2) lit.c) si alin.(6) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din OUG Nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

H O T Ă R E Ş T E

ART. 1 Se aprobă inchirierea prin licitatie publica, a unei parcele de teren in suprafata
totala de 1531 mp, care face parte din terenul trecut in inventarul domeniului public la pozitia
nr.44, proprietatea publica a comunei Negreni, identificat prin nr. cadastrale 50789, 50790, si
50801, pentru amenajarea unei parcari auto.

ART. 2 Se stabileste suma de incepere a licitatiei la 0,0063 euro /m2/zi.
ART. 3 Contractul de inchiriere se va incheia pe o durata a 10 ani, cu posibilitate de

prelungire.
ART. 4 Se aproba intocmirea documentatiei de atribuire pentru inchirierea acestor

terenuri, respectandu-se prevederile art.334-348 din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

ART. 5 Se aproba constituirea servitutii de trecere pe parcela de teren proprietatea
publica a comunei Negreni, identificata prin nr. cadastral 50788 inscris in CF. nr.50788, in
scopul bunei administrari a terenului inchiriat prevazut la art. 1.

ART. 6 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza primarul si compartimentul achizitii
dezvoltare.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Negreni, compartimentelor
financiar contabil si achizitii dezvoltare din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

Nr.6 Consilieri total: 11
Din 14.02.2020 Consilieri prezenţi: 9

Votat pentru: 9
Împotrivă:-
Abţineri:-

Preşedinte de şedinţă,
Raita George Contrasemnează - secretar general al UAT,

Secan Radu
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