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Proiect de Hotarare
privind concesionarea fara licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 2,70 mp. 

situata in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. Cluj

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit in şedinţa extra/ordinara la data de

Se ia in dezbatere proiectul de hotarare privind concesionarea fara licitaţie 
publica a unui teren in suprafaţa de 2,70 mp. situat in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. 
Cluj, către , proprietara a imobilului limitrof terenului de
concesionat.

Proiectul este elaborat din iniţiativa Primarului municipiului Turda, domnul 
Cristian Octavian Matei;

Având in vedere raportul de specialitate comun al Serviciului Administraţie 
Publica Locala si Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si avizul 
comisiei de specialitate nr. 3 - Urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea 
domeniului public si privat, protecţia mediului, investiţii a Consiliului Local al 
municipiului Turda.

Ţinând seama de prevederile art 15, lit. "e" din legea nr. 50/1991- republicata 
-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum si a dispoziţiilor 
Ordinului 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 
mediul de viaţă al populaţiei;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin (1), alin. (2), litera "c^alin (5) lit. “b” art. 45, 
art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, precum şi ale regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului 
Local Turda;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba concesionarea fara licitaţie publica, a unui teren in suprafaţa de 
2,70 mp. situat in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. Cluj, către ,

Art. 2 Durata concesionarii este de 25 de ani, incepand cu data predării primirii 
terenului, consemnata in procesul verbal ce va constitui anexa la contractul de 
concesiune..

Art. 3 Preţul concesiunii (fara T.V.A.), este de 102 EUR, adica 483 lei, pentru 
întreaga suprafaţa concesionata, preţ stabilit conform Raportului de evaluare nr. 
76/18.02.2019 intocmit de 1RF Consulting S.R.L. la un curs de referinţa pentru 
conversia in valuta de 4,7383 lei/EUR.

Art. 4 Preţul concesiunii se va achita pana la data de 28.03.2019. Neplata la 
tennenul stabilit, atrage perceperea de majorări de întârziere in cuantum de 0,01% pe 
zi intarziere.

Contractul de concesionare va fi intocmit de către serviciul Evidenta Patrimoniu 
si GIS.



Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, 
în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Cluj, serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Turda în vederea ducerii 
la îndeplinire, şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet 
www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL municipiului TURDA, 

Jr. Paula Letitia Mic

http://www.primariaturda.ro


ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 
MUNICIPIUL TURDA
INSTITUŢIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TURDA
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro____________________

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Turda il constituie concesionarea fara licitaţie publica a unui a unui 
teren in suprafaţa de 2,70 mp. situat in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. Cluj,

Solicitarea cu nr. 23.299/05.11.2018, a fost adresata autoritatii administraţiei 
publice locale de către

, proprietar al imobilului identificat in CF 6620 Oprisani, cu 
nr. Top. 512/8/S/XXXIX, situat in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. Cluj, limitrof 
terenului de concesionat.

Asupra terenului de 2.70 mp se doreşte crearea unei cai de acces, către imobilul 
CF 6620 Oprisani, cu nr. Top. 512/8/S/XXXIX, situat in Turda, str. Macilor nr. 15, 
jud. Cluj, care isi va schimba destinaţia in cabinet medical de medicina dentara.

In conformitate cu prevederile art. 15 lit. “e” al legii 50/1991- republicata- 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, terenurile destinate construirii, 
se pot concesiona fara licitaţie publica cu plata unei taxe de redeventa stabilita potrivit 
legii, pentru extinderea construcţiilor pe terenurile alaturate, la cererea proprietarului 
sau cu acordul acestuia.

Preţul concesiunii (fara T.V.A.), este de 102 EUR, adica 483 lei, pentru 
intreaga suprafaţa concesionata, preţ stabilit conform Raportului de evaluare nr. 
76/18.02.2019 intocmit de IRF Consulting S.R.L. la un curs de referinţa pentru 
conversia in valuta de 4,7383 lei/EUR.

Preţul se va achita pana la data de 28.03.2019.
Neplata la termenul stabilit, atrage perceperea de majorări de intarziere in 

cuantum de 0,01% pe zi intarziere.
Contractul de concesionare va fi intocmit de către serviciul Evidenta Patrimoniu 

si GIS.

In considerarea celor expuse va solicitam adoptarea proiectului de hotarare in 
forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA 
CRISTIAN OQTA VIAN MA TEI
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RAPORT DE SPECIALITATE COMUN 
AL S.A.P.L SI S.U.A.T.

Proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobării Consiliului Local al 
Municipiului Turda priveşte concesionarea fara licitaţie publica a unui teren in 
suprafaţa de 2,70 mp. situat in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. Cluj, către

Solicitarea cu nr. 23.299/05.11.2018. a fost adresata autoritatii administraţiei 
publice locale de către

, proprietar al imobilului identificat in CP 6620 Opnsam, cu 
nr. Top. 512/8/S/XXXIX, situat in Turda, str. Macilor nr. 15, jud. Cluj, limitrof 
terenului de concesionat.

Asupra terenului de 2.70 mp se doreşte crearea unei cai de acces, către imobilul 
CF 6620 Oprisani, cu nr. Top. 512/8/S/XXXIX, situat in Turda, str. Macilor nr. 15, 
jud. Cluj, care isi va schimba destinaţia in cabinet medical de medicina dentara.

In conformitate cu prevederile art. 15 lit. ”e" al legii 50/1991- republicata- 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, terenurile destinate construirii, 
se pot concesiona fara licitaţie publica cu plata unei taxe de redeventa stabilita potrivit 
legii, pentru extinderea construcţiilor pe terenurile alaturate, la cererea proprietarului 
sau cu acordul acestuia.

Preţul concesiunii (fara T.V.A.), este de 102 EUR, adica 483 lei, pentru 
intreaga suprafaţa concesionata, preţ stabilit conform Raportului de evaluare nr. 
76/18.02.2019 intocmit de IRF Consulting S.R.L. la un curs de referinţa pentru 
conversia in valuta de 4,7383 lei/EUR.

Preţul se va achita pana la data de 28.03.2019.
Neplata la termenul stabilit, atrage perceperea de majorări de intarziere in 

cuantum de 0,01% pe zi intarziere.
Contractul de concesionare va fi intocmit de către serviciul Evidenta Patrimoniu 

si GIS.
In considerarea celor expuse va solicitam adoptarea proiectului de hotarare in 

forma prezentata.

SEF S.A.P.L.
IOANA URSULA IFTIME

SEF S.U.A.T.
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