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HOTĂRÂREA 
Nr. 32 din 31 mai 2018 

privind demararea procedurilor pentru închirierea prin licitație publică a unui teren de 
sport în suprafață de 9268 mp situat în comuna Crevedia, sat Samurcași, județul 

Dâmbovița 
 

Consiliul local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița, întrunit în ședința 
ordinar ă din data de 31.05.2018,  având în vedere:  

• Expunerea de motive nr. 6447/25.05.2018 și proiectul de hotărâre nr. 
33/25.05.2018   ale  primarului comunei Crevedia, modificate prin proiectul nr. 
35/30.05.2018; 

• raportul compartimentului de specialitate și rapoartele de avizare ale Comisiilor 
de specialitate ale Consiliului local;  

• prevederile  art. 36 alin. (2), lit.  „c”, alin. (5), lit. „c”  și art. 123 alin. (2) din 
Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

• prevederile art. 7 alin. (2) și urm. din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 
287/2009 republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

    

În temeiul art. 45 alin. (3) din  Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

 Art. 1 - Se aprobă demararea procedurilor pentru închirierea prin licitație publică 
a terenului de sport în suprafață de 9268 mp, proprietate publică a comunei Crevedia, situat 
în intravilanul comunei Crevedia, sat Samurcași, județul Dâmbovița, în tarla 46, parcela 
296/1. 

 Art. 2. - Se va întocmi documentația necesară, inclusiv caietul de sarcini, ce vor 
fi supuse aprobării Consiliului local și ulterior se va demara procedura de licitație publică, 
potrivit legii. 

 Art. 3 -  Cu ducerea la indeplinire raspunde domnul Petre Florin, primarul 
comunei Crevedia. 

Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica  Institutiei Prefectului judetului 
Dambovita, Primarului comunei Crevedia și se aduce la cunoștință prin afișare la sediul 
primăriei Crevedia și pe site-ul www.primariacrevedia.ro, prin grija secretarului comunei, în 
termen legal. 
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