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HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare închiriere teren
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7655/23.05.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul nr. 7656/23.05.2019 al Serviciului Urbanism;
- Raportul de evaluare întocmit de PFA Tufăroiu Marcel înregistrat sub nr. 7/08.04.2019;
- Cartea Funciară nr. 53792;
- Art. 1777 – 1835 din Codul Civil;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Art. 129 (1), (2) lit. c, (6) lit.b, 333 (1), (5), 362 (1), (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 139 (1), (3) lit. g și 196 (1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, pe o durată de 25 ani, a terenului extravilan
neproductiv situat în Corabia str. General David Praporgescu, tarlaua 93/5, parcela 1/1, în suprafață de 51349
mp, aparţinând domeniului privat al oraşului Corabia, identificat conform anexei nr. 1 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre, având ca destinație construirea unei piste de alergare pentru câini cu toate dotările necesare
în vederea omologării, precum și de construcții anexe (padocuri pentru câini, clădire pentru echipamentul tehnic
și cel de întreținere, parcare auto, tribune pentru spectatori).
Art. 2. – Se aprobă caietul de sarcini și raportul de evaluare conform anexelor nr. 2 și, 3 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Imobilul nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau
de restituire, în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22
decembrie 1989, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui litigiu, şi nu face parte din rezerva comisiei
locale de fond funciar.
Art. 4. – Se aprobă contractul de închiriere, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. – Se împuterniceşte primarul oraşului Corabia să semneze contractul de închiriere.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului A.P.L.,
Serviciului Contabilitate și Prefectului Județului Olt.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ:
VIOREL UȚĂ
SECRETAR,
TĂNȚICA DOSPINOIU

NR. 92/31.07.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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