
ROMÂNIA 
JUDEŢUL IALOMITA 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SAVENI 

 HOTARARE

 privind desemnarea comisiei de evaluarea a ofertelor pentru  concesionarea bunurilor proprietate
publică, închirierea bunurilor proprietate publică si  bunurile proprietate privată a  unităţilor

administrativ-teritoriale, care pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate 

Consiliul Local al Comunei Săveni, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţă in data de 31.01.2020

Având în vedere: 
- prevederile art.13 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.12 din O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate  publică,  aprobată  de Legea nr.22/2007,  precum şi  ale  Normelor  metodologice  de
aplicare a O.U.G. nr.54/2006, aprobate de H.G. nr.168/2007;
-  prevederile  art.  28  alin.  (3)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările şi completările ulterioare;
-  referatul  privind  desemnarea  comisiilor  de  evaluare  a  ofertelor  pentru  concesionarea  si
închiriera bunurilor proprietate publica si privată ce apartin unitatilor administrativ-teritoriale,
înregistrat cu nr. 168/16.01.2020; 
 - avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Săveni; 
 

În baza  prevederilor Sectiunii a 3-a si a 4-a, prevederilor art. 129, respectiv art. 139 din
Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Se desemnează  comisia  de evaluare  a  ofertelor  pentru   concesionarea  bunurilor  proprietate
publică,  închirierea  bunurilor  proprietate  publică  si  a   bunurile  proprietate  privată  a   unităţilor
administrativ teritoriale, care pot fi date în administrare, concesionate ori închiriate, dupa cum urmeaza:
1.  DUMITRU RADITA  – Inspector -  Preşedinte al comisiei;
2. RĂDULESCU MĂDĂLIN  - Inspector  - membru al comisiei;
3. CATA MIANUSA - Inspector - membru al comisiei;
4. LEONTE CORNEL  - Referent - membru al comisiei; 
5. DIMIAN NICOLAE  - Inspector - membru al comisiei. 

Art.2.Se desemnează membrii supleanți, după cum urmează:
1.LUPU IRINA  - Inspector - membru al comisiei;
2.SÎRBU DANIELA GENU – Inspector - membru al comisiei;
3. TRIFAN MARIOARA  - Inspector - membru al comisiei.



Art.3 Se împuterniceşte Primarul comunei Saveni , să semneze contractele de concesiune și 
închiriere.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul IALOMITA;
- Primarului  comunei SAVENI.
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