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RAPORT DE SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI LOCAL  

 

privind aprobarea Regulamentului Cadru 

pentru organizarea si desfasurarea licitatilor publice deschise privind inchirierea, concesionarea si 

vanzarea bunurilor proprietatea publica/privata a Municipiului Sacele 

   

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

licitatilor publice deschise privind inchirierea, concesionarea si vanzarea bunurilor proprietatea 

publica/privata a Municipiului Sacele, se impune elaborarea unui regulament în acest sens. 

Față de cele prezentate mai sus și în conformitate cu 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; ale 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, propunem, spre analiză 

și aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Cadru pentru organizarea si desfasurarea 

licitatilor publice deschise privind inchirierea, concesionarea si vanzarea bunurilor proprietatea 

publica/privata a Municipiului Sacele,  în forma prezentată. 
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