
R O M A N I A 
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI  MILOSESTI

PROIECT  DE HOTARARE  

privind concesionarea  suprafetei de 12 160  m.p. teren  intravilan care apartine
domeniului privat al comunei  Milosesti , judetul Ialomita ,  domnului  Cilibeanu Gheorghe  -

proprietarul  imobilului  situat  pe acest teren

Consiliul local  Milosesti , judetul Ialomita 
Avand in vedere :

             -    cererea domnului Cilibeanu Gheorghe, nr.2 / 18.09.2013 adresata Consiliului local 
Milosesti,  prin care solicită  concesionarea  suprafetei de teren  aferenta  cladirii proprietate   
personala  ;  

-    prevederile  art. 15  lit. e) si art. 22 alin. (2) din Legea  nr. 50 / 1991  privind  
autorizarea executarii constructiilor  si unele masuri pentru realizarea locuintelor  , republicata in 
anul 2004, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-   Planul   Urbanistic  General  al comunei Milosesti , aprobat prin Hotararea Consiliului 
local Milosesti  nr  . 22 / 05.09.2002  si prevederile Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 
31/23.11.2012 privind  aprobarea  prelungirii termenului  de valabilitate  a Planului  Urbanistic  
General  al comunei Milosesti ;

-    prevederile Hotararii Consiliului local Milosesti nr. 33/26.09.2011 privind actualizarea  
inventarului bunurilor apartinand  domeniului  privat de interes local al  comunei Milosesti , 
judetul  Ialomita ,  art. 1 , punctul II , nr. crt. 5 si 9 ;

- luand  in considerare  prevederile art. 9  pct. 3  din Cartea europeana  a autonomiei  
locale ,adoptata la Strasburg la 15 octombrie 1985 si ratificată  prin Legea  nr. 199 / 1997 ;

Examinand :
-   expunerea de motive a primarului , nr. 2755/26.11.2013 ; 
-   referatul  inspectorului operator de rol  , nr. 2712/21.11.2013 ;
-   referatul viceprimarului , nr. 2744/26.11.2013 ;
-   Extrasul din Cartea Funciara nr.20791/09.07.2013, 20792/09.07.2013,20795/16.07.2013;
-   Contractul de vanzare –cumparare nr. 2287/15.07.1997 ;

             - raportul  comisiei pentru programe de dezvoltare  economico – sociala , buget finante,  
administrarea domeniului  public si privat , amenajarea teritoriului  si urbanism,agricultura , 
comert , nr.  ;

-   raportul comisiei pentru invatamant , sanatate  si familie , activitati social – culturale,  
culte , munca si protectie sociala ,protectie copii , tineret şi sport, nr.  ;

-  raportul comisiei  juridice , pentru protecaia mediului  si turism , apararea ordinii si 
linistii publice,  nr.    ; 

In temeiul art. 36 , alin. (2) , lit. “c”, alin. (5)  lit. b)   si art.  45 –(3) din Legea nr. 215/ 
2001 privind administratia publica locala  , republicata , cu modificările şi completările ulterioare

H O T A R A S T E : 

Art.1. – (1)  Se concesioneaza suprafata de  12 160 m.p. teren intravilan  care apartine 
domeniului privat al  comunei Milosesti , judetul Ialomita ,  domnului Cilibeanu Gheorghe -  
proprietarul  imobilului  situat  pe acest teren   . 



(2)  Terenul este situat in intravilanul satului  Milosesti , in T 155/7 , P 4,5,6  , nr. cadastral 
20791,20792,20795 ,  categoria de folosinta –curti constructii , cu urmatoarele vecinatati : 

Est      – DE 149/1/1 ;
Vest    – Domeniu privat comuna Milosesti;
Sud     – DE 146/1
Nord   –  DE 155/8 ,Cilibeanu Z. Musat , m.d. Ionita E.Maria, m.d. Craciun Tache,  

conform  Planului  parcelar  prevazut in anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Concesionarea  terenului  se  face pe perioada existentei constructiei .
Art.3.  Pretul concesionarii terenului este de  0, 11  lei / m.p. / an , urmand  ca pretul sa fie 

modificat anual, in functie de rata inflatiei   prin grija  inspectorului  ( operator  rol ) din cadrul  
aparatului  de specialitate  al primarului comunei  Milosesti. 

Art.4.  – (1) Contractul de concesionare se va incheia  intre primarul comunei Milosesti  - 
domnul  Chitoiu Nelu  , ca reprezentant al Consiliului local Milosesti , in calitate de  concedent   
pe de o parte si  domnul Cilibeanu Gheorghe, in calitate de concesionar, pe de alta parte.

(2) Contractul se va incheia prin grija  inspectorului  Copaceanu Viorica .
(3) In contractul  de  concesionare  se vor  prevedea   drepturile  si  obligatiile  celor doua  

parti. 
Art.5. Primarul , inspectorul  (operator   rol ) si  inspectorul  ( casier )  vor aduce la 

indeplinire prevederile prezentei  hotarari. 

Initiator ,
Primar   Chitoiu Nelu 

  Avizat , 
            Secretar  comună  Jipa  Eugenia 
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Din 26.11.2013
Primaria comunei Milosesti 


