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D IS P O Z IŢ IE
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionării, prin licitaţie 

publică a unor terenuri proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava

Ing. Mezdrea Viluţ - primar ai comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava;

Analizând referatul nr, 1318 din 1 1.02.2019 întocmit de către d-nul. Ing. Tătaru Vasîle, consilier 
grad profesional principal în cadrul Compartimentului de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul 
Primăriei Poiana Stampei, privind necesitatea emiterii unei dispoziţii privind constituirea şi numirea 

) comisiei de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publica;

Ţinând cont de prevederile:
- H.C.L. nr. 3 din 23.01.2019 privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică a două 

loturi de teren neproductiv, aparţinând domeniului public al comunei Poiana Stampei, 
judeţul Suceava.

- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15- 22 din H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 68, alin. 1 si art. 115, alin. I, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

DISPUN:

) Art. 1. Se constituie comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionării, prin 
licitaţie publică, a unor terenuri-proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, care va 
avea loc în data de 19.02.2019, ora 1200, în următoarea componenţă:

Preşedinte: d-nul. Ing. Tătaru Vasile- consilier principal 
Secretar: d-na. Zavastin Ancuţa Laura- consilier asistent
Membri: d-na. Blaj Silvia -  reprezentant DGFP

d-na. Chiforescu Marcela- consilier superior
d-na Rogojan Mirela - Şef Serviciu Financiar Contabil şi Administrativ 

Membri de rezerva: d-na Chiperi Angela Cătălina
d-nul. Ivan Teodor Crăciun- consilier local

Art. 2. Se constituie comisia de soluţionare a contestaţiilor depuse la licitaţia publică organizată 
în vederea concesionării unor terenuri-proprietate publică a comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, 
în următoarea componenţă:

Preşedinte: d-nul. Popescu Vladimir - viceprimar 
Secretar: d-nul Pentelescu ion - consilier local
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Membri: d-na. Ţîcşa Doina Ştefania - consilier asistent 
Membru de rezervă: d-na. Lionte Dana - consilier IA

Art. 3. (I) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu prevederile prezentei dispoziţii este de 
competenţa ordonatorului de credite.

(2) Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a prezentei 
dispoziţii, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorul de credite va soluţiona contestaţia In termen de 10 zile.
(4) împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alind, persoana nemulţumită se poate 

adresa instanţei de contencios administrativ -  Tribunalul Suceava, potrivit prevederilor Legii 
nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

A r t  4. Orice alte dispoziţii contrare emise în acest sens se abrogă.
A r t  5, Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii, se încredinţează secretarul comunei 

Poiana Stampei.
Arf. 6. Prezenta dispoziţie va fi comunicată :

-Instituţiei Prefectului judeţului Suceava ;
- persoanelor nominalizate la art. 1 şi art. 2 .

Avizat pentru legalitate 
p. s. Secretarul comunei, 

TĂTARU MIRELA

un



Nr. 1318 din 11.02.2019 SEAPROBĂ

R E F E R A T  D E  N E C E S IT A T E

Subsemnatul Tătara Vasile salariat al Primăriei Poiana. Stampei, vă aduc la cunoştinţă 

că este necesară emiterea unei dispoziţii pentru desemnarea membrilor comisiei care vor 

participa la licitaţia privind concesionarea a 2 loturi de teren aparţinând domeniului public al 

comunei Poiana Stampei, din satul Domisoara, comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, în 

scopul desfăşurării unor activitai economice , ce va avea toc in data de 19.02.2019, ora 12:00 

la sediul Primăriei Poiana Stampei.

Consilier Urbanism,
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PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, judeţul Suceava, CUI 

5021250, cod postai 727430, tel/ fax: 0230/575177, e-mail:

poiana_stampei@yahoo.com anunţă organizarea procedurii de licitaţie 

i publica, cu plic sigilat, in vederea concesionarii pentru o periodă de 25 de 

ani a doua loturi de teren — neproductiv in suprafaţă de 121570 mp respectiv 

110686 mp, situate in satul Domisoara, comuna Poiana Stampei, judeţul 

Suceava, în scopul desfăşurării unor activităţi economice.

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la sediul Primăriei 

comunei Poiana Stampei, incepand cu data de 28.01.2019, contra sumei de 

150 Iei.

Cererea, impreuna cu documentele de calificare vor fi depuse la sediul 

Primăriei comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pana la data de 

19.02.2019, ora 10°°. Data deschiderii licitaţiei publice este 19.02.2019, ora 

1 2 00.
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HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două loturi de teren neproductiv, aparţinând 

domeniului public al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Consiliul local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, întrunit în şedinţă ordinară 
Analizând :

- expunerea de motive a domnului primar- mg. Mezdrea Vi lut, înregistrată lanr. 10220 din 08.12.2018; 
•Raportul compartimentului de specialitate nr. 10221 din 08.12.2018;

. - Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
' buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat lanr.402 din 16.01.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat subnr. 403/16.01.2019
- Raportul de evaluare întocmit de Bîrgăoanu Gabriel Romeo, din 08 decembrie 2018.
- Raportul de evaluare nr. 158/05.12.2018, întocmit de domnul Pavelea Constantin Claudiu

Ţinând cont de:
- Prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică 

şi a HGR nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietatew publică.

- Hotărârea Guvernului nr. 163 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor Anexe la HG 
nr. 1357/2001 privind atestarea domeniului public al jud. Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor 
şi comunelor din jud. Suceava.

în temeiul art. 36 alîn.2, lit. c), art. 45 alin. 3, art. 115, alin. 1, lit b) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

j HOTĂRĂŞTE:

A rt.l Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului neproductiv, în suprafaţă de 
110.686 mp, situat în comuna Poiana Stampei, Dorna Borcut, judeţul Suceava, identificat prîn nr. 
cadastral 31257, înscris în CF nr. 31257 a loc. Poiana Stampei.

1.1 Se aprobă raportul de evaluare întocmit de domnul Bîrgăoanu Gabriel Romeo, în 
vederea stabilirii preţului minim de pornire la licitaţia publică, în vederea concesionării.

1.2 Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie în vederea concesionării de 5.800 lei/an.
1.3 Se aprobă concesionarea suprafeţei de 110.686 mp pe o perioada de 25 ani.

Art. 2. Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a terenului neproductiv, în suprafaţă de 
121.571 mp, situat în comuna Poiana Stampei, sat Do mi şoara, judeţul Suceava, identificat prin nr. 
cadastral 31730, înscris în CF nr. 31730 a loc. Poiana Stampei.

2.1 Se aprobă raportul de evaluare nr. 158/05.12.2018, întocmit de domnul Pavelea 
Constantin Claudiu, în vederea stabilirii preţului minim de pornire Ia licitaţia publică, în vederea 
concesionării.

2.2 Se aprobă preţul minim de pornire la licitaţie în vederea concesionării de 16.282 Ijei/an.
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2.3 Se aprobă concesionarea suprafeţei de 121.571 mp, pe o perioada de 25 anL

Art. 3. Se aprobă studiile de oportunitate, caietele de sarcini şi modelul cadru al contractului de 
concesiune, prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A rt. 4. Comisia de evaluare a ofertelor va fi numită prin Dispoziţia primarului comunei Poiana 
Stampei.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, în vederea 
exercitării controJului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
CREŢU PETRU

CONTRASEMNEAZĂ,
P. S. Secretarul comunei
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