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Proiect de  

H O T Ă R Â R E 
privind 

 aprobarea  studiului de oportunitate elaborat în vederea închirierii unui teren în 
suprafaţă de 3811 m.p. proprietate privată a comunei Rușețu 

  
 

Consiliul local al comunei Ruşeţu; 
 Având în vedere : 

- referatul Primarului comunei Rușețu de aprobare a proiectului de hotărâre, înregistrat la 
nr.1316/ 15.03.2021; 

 - raportul de specialitate comun al Compartimentului Urbanism și amenajarea teritoriului și al 
Compartimentului achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu, 
înregistrat la nr.1315/15.03.2021; 

 -  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 

           -  raportul de evaluare intocmit de catre evaluator Marian Irina, membru ANEVAR nr. 13902, 
prin care se stabileste pretul minim pentru inchiriere, inregistrat cu nr. 1152/ 09.03.2021; 

- prevederile art.87 alin.(1), (3) și (5), art.308 alin.(1), art.309, art.362 alin.(1) și (3)  din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrativ; 
 În temeiul art. 129 alin.(2) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.g) și 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

  adoptă următoarea: 

H O T Ă R Â R E: 
 

 Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate, cuprins în anexa nr.1, elaborat în vederea închirieii 
unui teren în suprafaţă de 3811m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Rușețu. 
 Art.2 Datele de identificare ale terenului sunt cuprinse în anexa nr.2. 

Art.3 Categoria de folosinta este teren arabil, situat in intravilanul Comunei Rusetu si este 
destinat desfasurarii activitatilor agricole.  

Art. 4 Terenul are destinatie de zone mixte industrie si servicii, conform Planului Urbanistic 
General al UAT Comuna Rusetu. 
 Art.4 Nivelul minim al chiriei de la care se porneste licitatia publica este de 2417 lei/an. 
           Art.5 Pretul mimim al chiriei a fost stabilit in urma intocmirii Raportului de evaluare de catre 
evaluator Marian Irina, pentru suprafata de teren arabil de 3811 m.p. proprietate privata a UAT 
Comuna Rusetu, inregistrat la UAT Comuna Rusetu cu nr. 1152/09.03.2021. 
 Art.6.Consiliul Local isi insuseste Raportul de evaluare intocmit de catre evaluator. 
 Art.7 Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.8 Secretarul general comunei va transmite prezenta hotărâre autorităţilor, instituţiilor şi 
persoanelor interesate și o va aduce la cunoștință publică prin publicare pe site-ul comunei Rușețu. 
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