
ROMANIA                                                                                       
JUDETUL CONSTANTA                                                               
CONSILIUL LOCAL  OSTROV                                                
                         
 

H O T A R A R E 
privind concesionarea  prin licitatie publica a terenului in suprafata de 6.924 mp,  

din proprietatea privata a comunei Ostrov , situat in intravilanul localitatatii  
Ostrov, comuna Ostrov, judetul Constanta  

 
                    Consiliul Local al comunei Ostrov, judetul  Constanta , intrunit in 
sedinta ordinara din data de 24.04.2013 

 În baza Raportului intocmit de compartimentul Registru agricol – 
fond funciar Urbanism;  
                  Avand in vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate si 
avizul de legalitate al secretarului  
                   In conformitate cu prevederile art.9, art. 10 si art. 12 din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publica, aprobata  cu modificari prin Legea nr. 22/2007;  
           In conformitate cu prevederile  art. 5, art. 6, art. 7 si art. 8 din 
Anexa la Hotararea Guvernului Romaniei nr. 168/2007 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publica;                   
                     In conformitate cu prevederile art. 4, art. 5 alin. (2) , art. 25  din 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
                    In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) si alin.(2) litera c) si 
art.120, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata,modificata si completata; 
                    In temeiul art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locala, republicata, modificata si completata; 
                                                         
 
    H OTARASTE 
 
                      Art. 1. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a terenului in 
suprafata de 6.924 mp   , din proprietatea privata a comunei Ostrov, situat in 
intravilanul localitatatii Ostrov , conform planului de situatie anexat, in vederea  
realizarii  investitiei “ Ferma de crestere  sturioni”  ;  
                       Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate prezentat în Anexa nr. 1 
la hotărâre întocmit de doamna consilier Radu Alexandrina  



                     Art.3. Se aproba raportul de evaluare prezentat in Anexa nr.2, parte 
integranta la prezenta hotarare; 
                     Art. 4. Se aproba  caietul de sarcini si instructiunile pentru ofertanti 
prezentate in Anexa  nr.3, parte integranta la prezenta hotarare; 
                     Art.5. Pretul pentru obtinerea documentatiei de atribuire se 
stabileste in cuantum de  200  lei ; Taxa de participare la licitatie se stabileste in 
cuantum de 100 lei. Garantia de participare la licitatie este 10% din pretul minim 
de incepere a licitatiei; 
                    Art.6.Pretul minim de incepere a licitatiei(nivelul minim al 
redeventei) este de  2.500 RON/an. 
 Art.7 Durata concesiunii este de 25 de ani.   
                    Art.8. Secretarul comunei  va comunica in copie prezenta hotarare: 

- Institutiei Prefectului judetului Constanta ; 
- Primarului comunei Ostrov ; 
- Membrilor Comisiei de Evaluare a Ofertelor. 
 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 13 voturi,  din 13  consilieri 
prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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