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      PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind aprobarea Regulamentului Cadru 

pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice deschise privind inchirierea, concesionarea 

si vanzarea bunurilor proprietatea publica/privata a Municipiului Sacele 

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

______________, 

Având în vedere necesitatea stabilirii unui cadru unitar  pentru organizarea si desfasurarea 

licitatilor publice deschise privind inchirierea, concesionarea si vanzarea bunurilor proprietatea 

publica/privata a Municipiului Sacele , în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

Văzând prevederile Legii  nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale republicata cu modificarile si completarile ulterioare; ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare; ale 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea 

locuinţelor, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Noului Cod Civil și ale Noului Cod de 

Procedura Civila; 

În temeiul dispozitiilor art. 10; ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), b), c); ale art. 

45 alin.  (1); ale art. 61 alin. (2); ale art.115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 123 alin (1) din Legea nr.215/ 

2001 a administraţiei publice locale  republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art. 1. Se aprobă Regulamentul Cadru pentru organizarea si desfasurarea licitatilor publice 

deschise privind inchirierea, concesionarea si vanzarea bunurilor proprietatea publica/privata a 

Municipiului Sacele, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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