
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 38 
Din 30.06.2021

Privind concesionarea unor parcele de teren

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021;
Ca urmare a solicitărilor depuse pentru concesionarea parcelelor de teren identificate 

prin nr. topo 4878/2 din CF 1 Lăpuş UAT Băiuţ şi parcelei cu suprafaţa de 22,5 mp fără date 
de CF, în vederea construirii de garaje;

Având în vedere referatul de aprobare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
ca şi raportul de specialitate întocmit de dl secretar Pop Aurelian Victor;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. „ c ”, alin. 6 lit. ”a” şi ”b” art. 139 alin. 3 lit. ”g” şi art. 
196 alin. 1 lit. ”a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică pe termen de 49 de ani a celor 8 
parcele de teren cu suprafaţa de 17,5 mp fiecare, situate pe nr. topo 4878/2 din CF 1 Lăpuş 
UAT Băiuţ şi a parcelei cu suprafaţa de 22,5 mp situată pe terenul fără date de CF din 
vecinătatea Sălii de sport Băiuţ, în vederea construirii de garaje .

Art. 2 Documentaţia de atribuire şi componenţa comisiei de licitaţie vor fi aprobate 
într-o şedinţă viitoare.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ:

Prefectului judeţului Maramureş 
- Primarului comunei Băiuţ 

Cetăţenilor prin afişare 
Dosar
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