
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL COVASNA 

COMUNA CATALINA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA NR.7/2020 

 

privind aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație 

publică a unui spațiu din imobilul situat în comuna Catalina, nr. administrativ 

374,identidicat prin Cartea Funciară nr.23159 Catalina,aparținând domeniului 

privat al Comunei Catalina 

  

Consiliul local al comunei Catalina, județul Covasna, 

Întrunit în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2020, 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare a d-lui primar asupra proiectului de hotărâre cu privire la 

 aprobarea documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică 

a unui spațiu din imobilul situat în comuna Catalina, nr administrativ 

374,identidicat prin Cartea Funciară nr.23159 Catalina,înregistrat sub nr.462 din 

24.02.2020   

- raportul compartimentului de resort al primăriei asupra proiectului de 

hotărâre,înregistrat sub nr.463 din 24.02.2020; 

- raportul de avizare a comisiei de specialitate economico-financiară asupra 

proiectului de hotărâre; 

- Prevederile HCL nr.6/2020 privind concesionarea prin licitație publică a unui 

spațiu cu destinție  cabinet medical veterinar din imobilul situat în sat Catalina,nr 

administrative 374,identificat prin Cartea Funciară nr.23159 Catalina. 

- prevederile art.302,art.313,art. 354,art.362 alin(1) și alin(3) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare; 

 - prevederile art.871-873 din Legea nr.287/2009 privind  Codul Civil; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin(2) lit”c”, alin.6, lit“a”, precum și art.139 

alin(3), lit”g” ,art.196 alin(1) lit.a). din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ: 

 

 

 

 

 



 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1 Se aprobă documentația de atribuire în vederea concesionării prin licitație 

publică  a unui spațiu în suprafață de 59,26 mp  din imobilul situat în comuna 

Catalina nr. administrativ 374,identidicat prin Cartea Funciară nr.23159 Catalina, 

aparținând domeniului privat al Comunei Catalina,conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.    

Art.2.Contractul de concesiune va fi înregistrat în Cartea Funciară prin grija 

concesionarului. 

Art.3.Se împuternicește Primarul Comunei Catalina să semneze contractul de 

concesiune.   

 Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Catalina. 

   

 

 

                                                                                  Catalina la 27 aprilie 2020 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ  

    Bakk Ioan - Attila                                                Secretar general al comunei  

                                                                                            Banffy Zita  

 

 

     

 


