ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274;
Telefon/fax : 0235/459332

HOTĂRÂREA Nr. 26/2011
privind concesionarea unui spatiu apartinand
domeniului public al comunei Rafaila, judetul Vaslui
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Rafaila, raportul
de avizare al comisiei de specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort;
- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publica;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“ , alin. (5) lit. „ a ”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit.
„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aprobă concesionarea, fara licitatie publica, a unui spatiu apartinand
Consiliului local Rafaila, situat in Caminul Cultural din localitatea Rafaila, comuna Rafaila,
judetul Vaslui, compus din o camera in suprafata totala de 24,00 m.p., conform schiţei spaţiului,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Spaţiul concesionat potrivit alin. (1) va fi utilizat doar în scopul desfăşurării
activitatii de birou a Asociatiei crescatorilor de animale ,,Agrozootehnica”, din comuna Rafaila,
judetul Vaslui.
(3) Concesionarea se face prin contractul de concesiune încheiat între concedent şi
concesionar, respectiv între Consiliul local Rafaila, reprezentat prin primar, Fînariu Constantin
si Asociatia crescatorilor de animale ,,AGROZOOTEHNICA”, reprezentata prin Ghervan
Costel, avand functia de Presedinte al asociatiei, considerat anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Durata concesiunii este de 2 ani, începând de la data de 01.08.2011, putand fi
prelungita pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala, astfel incat durata
intregului contract sa nu depaseasca 49 de ani.
Art.3. (1) Redevenţa pentru spatiu concesionat este de 300 lei/luna.
(2) Plata redeventei se va face lunar, pana la data de 30 a fiecarei luni, prin
achitare directa la casieria institutiei sau prin Trezoreria Negresti, in contul concedentului
RO68TREZ65921300205XXXXX.
Art.4. Primarul comunei Rafaila va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01 august 2011.
Rafaila, 29 iulie 2011
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Bîrgau Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

