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JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

Avizat                                                                                                                          

Secretar General 

Davidoiu Ionut 

 

 H O T A R A R E  

privind inchirierea terenului in suprafata de 15083 mp, situat in satul Costisata, nr. 

113A, comuna Bezdead, judetul Dambovita 

 

        Consiliul local al comunei Bezdead, judetul Dambovita, intrunit in sedinta 

ordinara din data de 30.07.2020 

 

             Avand in vedere: 

           -Referatul de aprobare al primarului comunei Bezdead nr. 5494 din 17. 07. 

2020. 

          -Raportul compartimentului de specialitate nr. 5528 din 20. 07. 2020. 

          -Cererea domnului Breban Andrei-Remus, inregistrata sub nr. 5416/15.07.2020; 

-H.C.L. Bezdead nr. 53/ 23. 04. 2019  privind modificarea si completarea 

inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Bezdead. 

 -prevederile art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil. 

 - prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, alin. (6), lit. ,,b”, art. 332-348, 

art. 362  din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

In art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare 

 

                                                    H O T A R A S T E     

 

            Art. 1. (1) Se aproba  scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a 

terenului in suprafata de 15.083 mp, situat in satul Costisata, nr. 113A, comuna 

Bezdead, judetul Dambovita, valoare de inventar: 131.821 lei-27.722 euro. 

                    (2) Organizarea si desfasurarea licitatiei se va face cu respectarea 

Regulamentui-cadru de inchiriere a bunurilor imobile (teren si constructii) proprietate 

publica si privata a comunei, aprobat prin HCL Bezdead nr. 96/31.08.2017. 

                   (3) Destinaţia dată bunului care face obiectul închirierii este aceea de 

amenajare a unor constructii provizorii. 

           Art. 2. Pretul de incepere a licitatiei are la baza raportul de evaluare, respectiv - 

valoare a inchirierii de:  0,38 lei/mp /an sau  de 5731 lei/ an pentru toata suprafata de 

15.083 mp.                                                                                                                                                   

          Art. 3. Durata inchirierii suprafetei de teren descrisa la art. 1 este de 10 ani. 

Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin act aditional, incheiat in conditiile legii.   

     Art. 4. Se insuseste studiul de oportunitate si caietul de sarcini privind  

scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a imobilului (teren) situat in satul 

Costisata, nr. 113A, comuna Bezdead, judetul Dambovita. 
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     Art. 5. Se interzice subinchirierea/concesionarea totala sau partiala de catre 

chirias. 

         Art. 6. Comisia de licitatie va fi numita de primarul comunei prin dispozitie. 

         Art. 7. Se imputerniceste primarul comunei Bezdead sa semneze pentru si in 

numele Consiliului local al comunei Bezdead contractul de inchiriere.   

        Art. 8. Cu inregistrarea, transmiterea si aducerea la cunostinta publica a prezentei 

hotarari se obliga secretarul comunei iar ducerea la indeplinire se va face de primarul 

comunei prin compartimentele de specialitate. 

 

Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 
 


