
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind concesionarea unui teren intravilan  

ce aparţine domeniului privat al comunei Griviţa  

 

 Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 20/2014 privind însuşirea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al comunei Griviţa; 

 - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; 

 - art. 362 şi următoarele din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 - art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate 

al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129, art. 139, art. 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Consiliul local Griviţa adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă concesionarea, prin încredinţare directă, a terenului intravilan ce 

aparţine domeniului privat al comunei Griviţa, situat în sat Griviţa, în suprafaţă de 1000 mp, 

tarla 92, parcela 1511, 1539, lot 17. 

(2) Durata concesiunii este de 12 ani şi 6 luni. Durata contractului poate fi modificată 

prin hotărârea Consiliului local Griviţa. 

(3) Redevenţa pentru contractul de concesiune, este de 0,1 lei/mp/an. 

(4) Plata redevenţei se va face în două rate egale: prima rată până la data de 31 martie a 

anului în curs şi a doua rată până la data de 30 septembrie a anului în curs. 

Art. 2. – Se aprobă încheierea unui contract de concesiune cu Chihaia Daniel Eduard, în 

calitate de proprietar al construcţiilor edificate pe acest teren. 

Art. 3. - Se împuterniceşte primarul comunei Griviţa pentru a semna contractul de 

concesiune. 

 Art. 4. - Primarul comunei Griviţa va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin 

grija secretarului general al comunei. 

 

 Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.07.2020, cu 13 voturi 

„pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 

 

Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

          Consilier                  Secretar general 

                 Toader Şolcă                                                            Bogdan-Constantin Vătafu 
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