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HOTĂRÂRE
privind vânzarea terenurilor concesionate proprietarilor construcțiilor edificate

Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, analizând:
Contractele de concesiune încheiate în conformitate cu prevederile art. 13, art. 15 lit. c), art. 18

lit. b) din Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre nr. 41 din data de 14.06.2021 înregistrat sub nr.

2811 din data de 17.06.2021;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2847 din data de 21.06.2021;
Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Săveni;
În conformitate cu: 
Prevederile  art.  13  din  Legea  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de

construcții;
In temeiul prevederilor 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit b), art. 363 alin. (1) și art. 364

alin. (1) și alin. (2) din OUG  57/ 2019  privind Codul Administrativ cu modificările și completările
ulterioare, aprobă prezenta:

 HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de valorificare a terenurilor concesionate,  aflate in
domeniului  privat  al  comunei  Saveni,  județul  Ialomita,  prin  vanzare  directa  catre  proprietarii
constructiilor edificate  nominalizati in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta Hotarare. 
 Art. 2. Se aproba modelul cadru de notificare ce va fi transmisa propietarilor constructiiilor
prevazuti la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.  3.  Se  aprobă intocmirea  raporatelor  de  evaluare  pentru  imobilele  terenuri  pentru  care
proprietarii   constructiiilor  si-au  exprimat  acordul  in  scris  in  vederea  achizitionarii  acestora.
Cheltuielile  pentru evaluare  vor   fi  suportate  de cumparator  la  momentul  achizitionarii  imobilului
teren.

Art. 4. Preţul de vânzare al terenului stabilit conform art.  3  se achita integral la momentul
achizitionarii.

Art.  5.  Se  imputernicesc  Primarul  comunei  Saveni,  județul  Ialomița  –  d-na  DRĂGOI
DANIELA -  MARIANA și  Contabilul  din  cadrul  Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  –  d-na
CAȚĂ MIANUȘA  să semneze in numele si  pentru Consiliul  local Saveni contractul  de vanzare-
cumparare precum și orice alte acte anexe necesare aducerii la indeplinire a prezentei  Hotărâri.

Art. 6. La data incheierii contractului de vanzare cumparare a terenului mentionat la art. 3,
inceteaza contractul de concesiune.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează Primarul
prin compartimentele de specialitate. 
      Art.  8.- Prezenta  hotărâre, adoptată cu respectarea art. 136 din OUG nr. 57/2019, se  comunică
în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului comunei,
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pentru  a  asigura  aducerea  la  indeplinire,  prin  compartimentele  de  specialitate  din  cadrul  Primăriei
comunei, se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA

L.S._________________________
Contrasemnează,

      Secretarul general al comunei,  jr.   BURLACU   Nicoleta
Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 30.06.2021
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