JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRAREA nr. 37/2018

privind concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de 1.665 mp
aparţinând domeniului privat al comunei Vetiş, jud. Satu Mare pentru extindere de
investiții
Consiliul local al comunei Vetiş, judetulSatu Mare, întrunit în şedinţa ordinară, azi
29 august 2018,
Văzând cererea formulată de SC MAMUT INVEST SRL nr.2056/20.04.2018, proiectul
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Vetiș şi expunerea de motive, raportul de
specialitate, precum şi raportul comisiei de specialitate,
Având în vedere dispoziţiile art. 15 lit. e) şi art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, actualizată;
În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. c din Legea 215/2001
privind administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin. 3 și art. 115 alin.1 lit. b din Legea 215/2001 privind
administraţia public locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţă de
1.665 mp aparţinând domeniului privat al comunei Vetiş, jud. Satu Mare identificat cu nr.
top 104267, CF nr. 104267 Vetiş pentru Proiectul EXTINDERE ŞI RENOVARE CLĂDIRE
PENTRU ACTIVITĂŢI DE RECREERE, PUB, DISCOTECĂ, SALA DE CONCERTE, Autorizaţie
de construcție nr. 239//30.10.2017, respectiv amenajarea unei parcări.
Art. 2 Termenul de concesiune este de 49 de ani cu condiţia existenţei clădirii pe
toată perioada concesionată.
Art. 3 Se aprobă însușirea Raportului de evaluare nr. 4.671/28.08.2018 elaborat
de SC Konkret SRL Satu Mare, evaluator expert ing. Olimpia Dorina Pop și se aprobă
stabilirea redevenței anuale de 1 leu/mp respectiv 1665 lei , plătibilă anual, într-o
singură rată.Valoarearedevenței se vaactualiza la fiecare 3 ani cu indicele de
inflațieaferentperioadei de la ultima indexare.
Art. 4 Formalităţile de cadastru şi publicitate imobiliară cad în sarcina
concesionarului.
Art. 5 Se împuternicește primarul comunei Vetiș pentru a semna contractul de
concesiune.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș, Instituţiei
Prefectului judeţul Satu Mare şi SC MAMUT INVEST SRL Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IANUCZAS CSABA

Contrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001
republicată, modificatăşicompletată.
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