ROMANIA
JTIDETUL ALBA
COMTINA AVRAM IANCU

CONSILII'L LOCAL
HOTARAREA NR.9/2021
Cu privire la aprobarea concesiondrii unei suprafele de teren, de 10mp din domeniul public al
UATCAvram lancu, pozilia 1, cod de identificaret.6.4,inscrisin CF 1733 Avram lancu, pentru o perioadi
de 20 de anicu o redevenf5 de 5 lei/mp/luni, pentru SC Gauss SRL, cu sediulin Timigoara, judelulTimi;.

Consiliul local al comunei Avram Iancujudetul Alba intrunit in sedinta ordinara in data de 28-01-2021.
sedinta fiind publica.
Luand in dezbatere :
Raportul de aprobare , inregisffat sub nr. 396122-01-2021, aprobat de domnul primar,
Referatul de specialitate inregistrat sub nr. 396122-01-2021, intocmit de catre doamna

,

consilier

asrstent,

Proiectul de hotarare, initiat de dl. '
Avizul comisiei de specialitate, inregistrat sub nr, 466128-0l-2021,

-

Avand in vedere

:

Cererea SC GAUSS S.R.L. cu sediul in Timiqoara, judegul Timiq care solicita concesionarea unei suprafele
de teren, de 10mp din domeniul public al UATC Avram Iancu, , pentru o perioad[ de 20 de ani cu o redeven]i de 5
lei/mp/lund, depusa si inregistrata la primaria comunei Avram Iancu sub nr.349120-01-2021.
faptul ca aceasta suprafald de teren este cuprinsa in domeniul public al comunei pozilta cod de
identificare 1.6.4, inscris in CF 1733 Avram Iancu din anexa inventarului domeniului public al comunei,

-

l,

- Necesitatea infiin{irii unui punct de lucru de distribufie pentru sistemul broadband, (fibrl optici) in
localitatea Avram Iancu.
- Prevederile legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului,
- Prevederile H.G.R. w. 97412002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al
municipiilor,oraselor si comunelor din judetul Alba,
Prevederile-art.l}9 alin.2lit.(a) ,ahn.7lit. a, din OUG nr.57l2019 privind Codul administrativ;
in temeiul dispoziliilor art.l3} alin.l qi art.lg6 alin.l lit.(a) qi art.l97 din OUG nr.5712019 privind Codul
administrativ:
Consiliul local Avram Iancu,
HOTARASTE

Art.l.

Aproba conceslonarea unei suprafefe de teren de 10mp din domeniul public al UATC
Avram lancu, pozigia 1, cod de identificare 1.6.4, inscris in CF 1733 Avram Iancu, pentru o perioadd de 20
de ani cu o redeven![ de 5 leilmp/lun[, pentru SC Gauss SRL, cu sediul in Timiqoara, judelul Timiq.
Art.2. Obtinerea autorizatiei de construire si a avizelor cade in sarcina .SC GAUSS S.R.L. crr sediul
in Timiqoara, judetul Timiq. ,
Art.3 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl.
primarul
.

comunet.

Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 8 voturi favorabile valabil exprimate, care
reprezinta 88,88 % din numarul consilierilor in functie ( 88,88 Yo drn numarul consilierilor prezenti )
Art.S . Prezenta hotarare se inainteaza si se comunica: - Institutiei Prefectului - Judetul Alba,
-Compartimentului contabilitate, resurse umane impozite Ei taxe din cadrul primariei, - Gauss SRL - D-lui
,primar - S
Avram Iancu la . 28-01-2021
Presedinte
Contrasemneaz[,
Consilier,
P. Secretar general al comunei,
Consilier principal,

ALM/ALM.

