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PROIECT

privind desemnarea reprezentan
ofertelor in vederea  concesionării 

și privat 
 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani, 
analizând propunerile primarului comunei Un

nr.4038/2022, 
având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al pri
având în vedere rapoartele consultative ale:
 - comisiei pentru activităţi economico
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
servicii şi comerţ; 
 - comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;
 - comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activi
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

în baza prevederilor art. 317
Codul Administrativ cu modicarile si completarile ulterioare,

în temeiul art.196 alin (1), lit. a) din Ordonan
administrativ, cu modificările 
 

 
Art.1. - Desemnează reprezentan

ofertelor in vederea  concesionărilor 
privat al comunei Unțeni, județul Botoșani, urm

1. Gheorghe-Manole Listar;
2. Fănică Soveja. 
Art.2 . - Desemnează suplean
1.    Laura Andrișan; 

              2.    Lidia Ciocan. 
Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică în condi

Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
 

Primar, 
Constantin Paladi
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr.32 din 25 iulie 2022
desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile 

concesionării și închirierii bunurilor aparţinând domeniului public 
i privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 

Consiliul local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani,  
propunerile primarului comunei Unțeni cu referatul de aprobare 

raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Unțeni nr.4039/2022, 
având în vedere rapoartele consultative ale: 

comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 

comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;

comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, 
muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,  

art. 317 alin.(3), lit. b)  și art.338 din O.U.G. nr57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modicarile si completarile ulterioare, 

art.196 alin (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Desemnează reprezentanții Consiliului local în comisiile de evaluare a 
concesionărilor și închirierilor bunuri aparţinând domeniului public 
țeni, județul Botoșani, următorii consilieri: 

Listar; 

Desemnează supleanții consilierilor prevăzuți la art.1, următorii con

Prezenta hotărâre se comunică în condițiile art.197 – 199 din Ordonan
ă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și complet

Constantin Paladi 
Avizat pentru legalitate,

Secretar general comunei
Vasile Ursachi

 

 
ților Consiliului local în comisiile de evaluare a 

aparţinând domeniului public 

țeni cu referatul de aprobare 

raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 

comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

culturale, culte, 

și art.338 din O.U.G. nr57/2019 privind 

ă nr. 57/2019 privind Codul 

ții Consiliului local în comisiile de evaluare a 
ţinând domeniului public și 

ătorii consilieri: 

199 din Ordonanța de 
și completările ulterioare.  

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general comunei 

Vasile Ursachi 



 
ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr. 4039 din 25 iulie 2022  
 
    
 

RAPORT de SPECIALITATE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a 

ofertelor in vederea  concesionării și închirierii bunurilor aparţinând domeniului public 
și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 

 
Prin H.C.L. nr. 19/28 04 2022  privind aprobarea scoaterii la licitație, în vederea 

închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 6,48 mp, s-a aprobat demararea procedurii pentru 
închirierea acestui  spațiu. Primăria comunei Unțeni a respectat toate prevederile legale in 
materie inclusive etapa de transparenta anunțul privind organizarea acestei licitații, fiind făcut 
public conform prevederilor legale. In conformitate cu prevederile legale in materie, este 
necesara desemnarea unei comisii pentru evaluarea ofertelor in vederea stabilirii ofertei 
câștigătoare. In baza art.196,alin.(1) , lit. b) art.338 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ propun Consiliului Local al comunei Unțeni desemnarea unor 
reprezentanți și supleanți ai Consiliului local, in comisiile de evaluare a ofertelor pentru 
licitațiile publice care se vor organizata, in vederea închirierii-concesionării  unor bunuri care 
fac parte din domeniul public și privat la comunei Unțeni. Consilierii locali desemnați, vor 
participa ca reprezentanți ai consiliului local la toate licitațiile organizate de primărie în 
vederea concesionării/închirierii unor bunuri, aprobate prin Hotărâre de consiliul local cu 
respectarea legislației în vigoare. 

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile art. 317 alin.(3), lit. b)  și art.338 din 
O.U.G. nr57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerile făcute prin referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 
32 din 25 iulie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de 
evaluare a ofertelor in vederea  concesionărilor și închirierilor bunuri aparţinând domeniului 
public și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani, respectă prevederile legale în vigoare 
putând fi supus dezbaterii consiliului local în vederea adoptării. 
 

Consilier debutant, 
Eugen Ciobanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI UNȚENI 
JUDEȚUL BOTOȘANI 
Nr.4038 din 25 iulie 2022 
 
 
 

REFERAT de APROBARE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de evaluare a 

ofertelor in vederea  concesionării și închirierii bunurilor aparţinând domeniului public 
și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani 

 
Prin H.C.L. nr. 19/28 04 2022  privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea 

inchirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 6,48 mp, s-a aprobat demararea procedurii pentru 
inchirierea acestui  spatiu. Primaria comunei Unțeni a respectat toate prevederile legale in 
materie inclusive etapa de transparenta anuntul privind organizarea acestei licitatii, fiind facut 
public conform prevederilor legale. In conformitate cu prevederile legale in materie, este 
necesara desemnarea unei comisii pentru evaluarea ofertelor in vederea stabilirii ofertei 
castigatoare. In baza art.196,alin.(1) , lit.b) și art.338 din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 
privind Codul Administrativ propun Consiliului Local al comunei Unțeni desemnarea unor 
reprezentanți și supleanți ai Consiliului local, in comisiile de evaluare a ofertelor pentru 
licitatiile publice care se vor organizata , in vederea inchirierii-concesionării  unor bunuri care 
fac parte din domeniul public și privat la comunei Unțeni. Consilierii locali desemnați, vor 
participa ca reprezentanți ai consiliului local la toate licitațiile organizate de primărie în 
vederea concesionării/închirierii unor bunuri, aprobate prin Hotărâre de consiliul local cu 
respectarea legislației în vigoare. 

Proiectul de hotărâre are la bază prevederile art. 317 alin.(3), lit. b)  și art.338 din 
O.U.G. nr57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare. 

Propun desemnarea următorilor consilieri din cadrul Consiliului local al comunei 
Unțeni să fie desemnați în comisiile de evaluare a ofertelor in vederea  concesionărilor și 
închirierilor bunuri aparţinând domeniului public și privat al comunei Unțeni, județul 
Botoșani: 

3. Gheorghe-Manole Listar; 
4. Fănică Soveja. 
Propun desemnarea următorilor consilieri din cadrul Consiliului local al comunei 

Unțeni să fie desemnați supleanți ai consilierilor arătați mai sus în comisiile de evaluare a 
ofertelor in vederea  concesionărilor și închirierilor bunuri aparţinând domeniului public și 
privat al comunei Unțeni, județul Botoșani: 

1.    Laura Andrișan; 
              2.    Lidia Ciocan. 

Având în vedere  cele mai sus menționate, propun aprobarea proiectului de hotărâre nr. 
32 din 25 iulie 2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în comisiile de 
evaluare a ofertelor in vederea  concesionărilor și închirierilor bunuri aparţinând domeniului 
public și privat al comunei Unțeni, județul Botoșani, în forma prezentată. 
 

Primar, 
Constantin Paladi 

 
 


