
ROMÂNIA 
JLDEŢLL TIMIŞ 
COMUNA SÂNANDREI 
CONSILII I. LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 80 
din 28.10.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică 
a suprafeţelor de ape stătătoare din extravilanul comunei Sânandrei. sat C'arani. judeţul Timiş

Consiliu! Locul a! Comunei Sânandrei. judeţul Timiş, reunii in şedinţă ordinară.

Având în v edere:
- Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 9307 din 27.10.2021 privind aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică a suprafeţelor de ape stătătoare din extrav ilanul comunei Sânandrei. sat C'arani, judeţul 
Timiş, iniţiat de primarul Comunei Sânandrei-domnul Coman Claudiu-Florin;
- Referatul Primarului Comunei Sânandrei. înregistrat sub nr. 9396/27.10.2021 de aprobare a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţelor de ape 
stătătoare din extravilanul comunei Sânandrei. sat C'arani. judeţul Timiş:
- Raportul comun al Compartimentelor Mediu şi Achiziţii Publice şi Contracte. înregistrat sub nr. 
9398/27.10.2021 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a suprafeţelor de ape stătătoare din 
extravilanul comunei Sânandrei. sat C'arani. judeţul Timiş;

Văzând avizele favorabile al Comisiilor de specialitate nr. 1 şi nr. 2 din cadrul Consiliului 
Local Sânandrei;

In conformitate cu prevederile:
- art. 1 alin (2). art. 87 alin (5). art. 108 lit. c. art. 129 alin (2) lit. c) şi ale alin (6) lit. b), art 332-347 şi 
ale art. 362 alin (1) şi alin (3) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
- art. 1777 şi art. 1779 din Legea 287/2009 privind Codul Civil
- Hotărârea Consiliului Local Nr. 82 din 17.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxele locale, 
precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021

în temeiul prevederilor art. 136. (1) şi art. 196. (1). lit. a din OUG 57/2019 privind Codul 
Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art.l (1) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a loturilor din categoria de folosinţă ape 
stătătoare, din extravilanul satului C'arani. înscrise în cartea funciară Nr. 107868. suprafaţa de 63.900 
mp. Hs 146; cartea funciară Nr. 107867. suprafaţa de 15.897 mp. Hs 144 şi cartea funeiarş. Nr. 107865. 
suprafaţa de 18.708 mp. Hs 142. anexate prezentei hotărâri şi parte integrantă din acestea.

(2) Durata de închiriere a suprafaţei totale de 98.505 mp (9.85 Ha), ape stătătoare în extravilan 
este de 10 ani de la data semnării contractului.

Art.2 Se aprobă documentaţia de atribuire, constând în:
a) Caietul de sarcini
b) Fişa de date a procedurii de închiriere
c) Contract de închiriere -  contract cadru, conţinând clauzele contractuale obligatorii
d) Formulare şi modele de documente

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Achiziţii 
Publice Şi Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sânandrei 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş:
- Primarului Comunei Sânandrei:
- Compartimentul Achiziţii Publice Şi Contracte:
- Cetăţenilor prin afişare la avizier şi publicare pe site-ul propriu http:/w wvv.primaria-

sinandrei.ro. ■
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