
ROMÂNIA - JUDEŢUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL CHISINEU-CRIS 

Art.l. - Se aprobă Studiul de oportunitate elaborat în vederea concesionării bunurilor 
imobile constând în - teren în suprafaţă de 127264 mp, înscris în CF nr. 301579 Chişineu Criş şi 
teren în suprafaţă de 200535 mp, înscris în C.F. nr. 301582 Chişineu Criş, ambele situate în 
extravilanul Oraşului Chişineu Criş, la ieşirea din oraş spre Vest pe DN 79A spre comuna 
Socodor, aflate în proprietatea privată a Oraşului Chişineu Criş, în vederea realizării unui Parc 
fotovoltaic. Studiul de oportunitate va constitui Anexa 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Concesionarea terenului prevăzut la art.l se realizează, în condiţiile şi cu 
respectarea procedurilor legale în vigoare, după aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al 
Oraşului Chişineu Criş a caietului de sarcini şi contractului - cadru de concesiune. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului 
Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe. 

Art. 4 - Hotărârea se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad şi Prefectului Judeţului Arad 
- Primarului Oraşului Chişineu Cris 
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H O T Ă R Â R E A Nr.33 
Din 18 aprilie 2012 

privind aprobarea Studiului de oportunitate întocmit în vederea iniţierii 
concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilelor înscrise în CF nr. 301579 

Chişineu Criş în suprafaţă de 127264 mp şi C.F. nr. 301582 Chişineu Criş în 
suprafaţă de 200535 mp 

Consiliul Local al Oraşului Chişineu Criş, 
Având în vedere: 

- Expunerea de motive a Primarului oraşului Chişineu Criş, d-l Burdan Gheorghe 
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin (1) şi (2) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- Prevederile art. 5, lit. b din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile art. 10, art. 12 din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare 

- Prevederile H.G. nr. 168/2007 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G. 54/2006 

- 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenţi la şedinţă; 
în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu completările şi modificările ulterioare 
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