
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
CONSILIUL LOCAL VORONA 

 

HOTĂRÂRE, 
privind aprobarea documentației de atribuire in vederea inchirierii suprafetei de 4500 mp, 
teren aflat in PC 101, sat Vorona Teodoru – teren apartinand domeniului privat al comunei 

Vorona în scopul depozitării de materiale de balastieră 
 

Consiliul local al comunei Vorona, județul Botoșani, ca autoritate publică locală, 
întrunit în ședință extraordinară astazi 11.01.2021; 

Avand in vedere Referatul nr. 12963 din 23.12.2020 a doamnei Timofte Daniela 
inspector in cadrul Compartimentului urbanism si amenajarea teritoriului, 

Tinând cont de hotărârea Consiliului Local al Comunei Vorona, nr ________ din 
29.12.2020, prin care se aprobă închirierea terenului prin licitație publică deschisă 

Vazand prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
al acesteia, 

În temeiul art. 139, alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTARASTE 
 

Art. 1. Se aprobă documentația de atribuire (Caiet de sarcini, Fișa de date a 
procedurii, Model contract, formulare și modele de documente) privind închirierea prin 
licitație publică deschisă a suprafetei de 4500 mp, teren aflat in PC 101, sat Vorona Teodoru 
– teren apartinand domeniului privat al comunei Vorona, în vederea depozitării de 
materiale de balastieră, conform anexei nr 1 și 2,  

Art. 2. Se aproba durata contractului de închiriere ca fiind de 6 luni începând cu data 
semnării contractului de către câștigătorul licitației. 

Art. 3. Prețul minim al închirierii este de 1139,7 lei / lună.  
 Art. 4 . Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste dl. Stefan Aurel 

prin compartimentele de specialitate. 
 
 

Președinte de ședință, 
Consilier, 

_______________   Contrasemnează pentru legalitate, 
Secretar general Anicai Laurentiu Marian 

 
Vorona. 
11 ianuarie 2020  
Nr. 
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Tinând cont de hotărârea Consiliului Local al Comunei Vorona, nr ________ din 
29.12.2020, prin care se aprobă închirierea terenului prin licitație publică deschisă 

Vazand prevederile legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic 
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semnării contractului de către câștigătorul licitației. 

Art. 3. Prețul minim al închirierii este de 1139,7 lei / lună.  
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prin compartimentele de specialitate. 
 
 

Inițiator 
Primar, 

Prof. Aurel ȘTEFAN    
 



Anexa nr. 1  
la HCL nr. _______ din 11.01.2021 

 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a terenului în suprafață de 4500 mp, situat în sat Vorona-Teodoru, com Vorona,  
jud Botoșani, PC 101 

 
NR 

CRT 
Codul de clasificare Denumirea 

bunului 
Elemente de identificare Anul 

dobândirii 
Valoarea de 

inventar (lei) 
Situația 
juridică 
actuală 

1 9.2.1. Teren  PC 101 = 7520 mp 
Dezmembrat astfel: 

 62.340,80 Domeniu 
privat  

 
   PC 101 = 3020 mp   CF 52452 
   PC 101 = 4100 mp   CF 52451 
   PC 101 = 400    mp   CF 52037 

 
 
 

Întocmit  
Birou Financiar-Contabil 

Insp. Mocanu Mihaela 


