
R O M Â N I A

JUDEŢUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL SEGARCEA

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire

pentru concesionarea prin licitație publică a terenului domeniul public
al UAT Segarcea, în suprafață de 10,40 mp, situat în Segarcea, str. Unirii,

nr. 48 BIS, precum și desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor

Consiliul  Local  Segarcea  convocat  în  şedinţa  ordinară  din  data  de
31.03.2021;

Având în vedere:
- referatul Direcției Administrative, înregistrat sub nr. 2338/10.03.2021;
- referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 2958/29.03.2021; 
-  prevederile HCL nr. 52/2020;

 În temeiul prevederilor art. 310,  art. 312, art. 313, art. 317, art. 129,
alin. (1), alin. (2), litera b), litera c), alin. (6), litera b), coroborat cu  art. 139,
alin. (3), litera g) și art. 196 alin. (1), litera a) din OUG 57/2019, privind Codul
Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație
publică a terenului domeniul public al UAT Segarcea, în suprafață de 10,40
mp, situat în Segarcea, str. Unirii, nr. 48 BIS, conform Anexei nr. 1 la prezenta
hotărâre. 

Art. 2 – Se aprobă documentația de atribuire pentru concesionarea prin
licitație publică a terenului domeniul public al UAT Segarcea, în suprafață de
10,40 mp, situat în Segarcea, str. Unirii, nr. 48 BIS, conform Anexei nr. 2 la
prezenta hotărâre.

Art.  3  –  Se  aprobă  modelul  de  contract  de  concesionare,  conform
Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă comisia de evaluare a ofertelor pentru licitația privind
concesionarea terenului domeniul public  al UAT Segarcea, în suprafață de
10,40  mp,  situat  în  Segarcea,  str.  Unirii,  nr.  48  BIS,  cu  următoarea
componență:

1. Bufu Vasile – viceprimar al orașului Segarcea – președinte comisie;
2.  Zuican  Ionuț  Bogdan  -  membru  –  reprezentant  Consiliul  Local

Segarcea;
3. Firu Dan Eugen - membru – reprezentant Consiliul Local Segarcea;
4.  Duțu Cristinel – membru – inspector în aparatul de specialitate al

primarului orașului Segarcea;
5. Lică Roxana Ștefania – secretar – consilier în aparatul de specialitate

al primarului orașului Segarcea;



Membrii supleanți:
1.  Calotă  Amelia  – consilier  în  aparatul  de  specialitate  al  primarului

orașului Segarcea;

Art.  5 – Prezenta hotărâre se va transmite persoanelor nominalizate la
art. 4, Instituției Prefectului Județului Dolj, se va aduce la cunoștință publică
prin afișarea pe site-ul propriu al Primăriei Orașului Segarcea.
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        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                       SECRETAR GENERAL,
                Ristea Iuliu-Liviu                              Ispas Marcela
    


