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                                 H O T Ă R Â R E A   NR.16/20.02.2020 

privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin 
licitație publică  pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp 

situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 
în vederea desfășurării de activități economice 

 
Consiliul Local al comunei  Bucov , întrunit în ședință ordinară la data de 20 februarie 
2020 , 
Având în vedere: 
Raportul de evaluare,Studiul de oportunitate , referatul de aprobare  6067 /2020 al 
primarului comunei Bucov , precum și raportul de specialitate  nr .6069 /2020; 
Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucov ; 
In conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții republicată  cu modificările  și completările ulterioare; 
În temeiul art 196 alin.1 lit a, art 129 alin 1 ,alin 2 lit c  și alin 6 lit a din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
                                               H O T Ă R Ă Ș T E : 
Art.1. Se însușește raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat ANEVAR  
economist Ene Constanța .Valoarea minimă de concesionare se stabilește 1 euro 
/mp/an-anexa nr.1 la prezenta. 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini  pentru scoaterea la licitație  în vederea  
concesionării  terenului- anexa nr 2 la prezenta. 
Art.3. Se aprobă comisia de licitație ce va face evaluarea- negocierea ofertelor  în 
vederea concesionării –anexa nr 3 la prezenta. 
Art.4.  Se aprobă concesionarea terenului intravilan  prin licitație publică în suprafață 
de 4182 mp situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr 
cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice.  
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a przentei hotărâri , încheierea și semnarea contractului 
de concesionare se încrediințează primarului comunei Bucov dl Savu Ion prin aparatul 
de specialitate. 

Art.6. Prezenta hotărâre  se comunică Instituției prefectului –jud Prahova , primarului, 
compartimentului achiziții publice. 

 



           Președinte de ședință,                            Contrasemnează, 
               Cojocaru Aurel                        Secretar general Nae Florentina Cristina  

 

 
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi ”pentru” 17 consilieri prezenți din cei 17 în funcție 
 

 
 

                          


