
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 

JUDETUL DOLJ 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea concesionarii terenurilor situate in intravilanul municipiului Calafat 

pentru realizarea unui parc fotovoltaic 
 

 Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta extraordinara la data de 18.06.2021; 
 Analizand Proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii terenurilor situate in intravilanul 
municipiului Calafat pentru realizarea unui parc fotovoltaic, referatul inregistrat sub nr.6174/15.06.2021, 
insotit de raportul corespunzator inregistrat la nr.6175/15.06.2021 din intiativa primarului municipiului 
Calafat. 
 -avizele comisiilor de specialitate; 
 -prevederile art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6), lit. a), art. 297, alin.(1), lit. a), art. 302 si urmatoarele 
din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; prevederile Legii nr. 287/2009, Codul civil, cu 
modificarile si completarile ulterioare; ale prevederilor Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii 
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.139,alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ 

 
H O T A R A S T E : 

 
Art.1(1).-Se aproba concesionarea suprafetei totale de 241.941 mp., situat in intravilanul 

municipiului Calafat: tarlaua 111, parcela 856/3, avand carte funciara nr.31175; tarlaua 111, parcela 
856, avand carte funciara nr. 30057; 30058; 30059; 30060 si 30205, pentru pentru realizarea unui parc 
fotovoltaic, identificate conform anexei nr.1, care face parte integranta din hotarare. 

(2).-Se aproba caietul de sarcini si procedurii concesionarii, conform anexei nr. 2, care face 
parte integranta din hotarare; 

Art.2(1).-Concesionarea se realizeaza cu urmatoarele conditii:   
-     pretul redeventei- 900 euro (echivalent lei)/ha/an; 
-     perioada concesiunii- 30 ani; 
-     taxa de participare la licitatie-`1.000 lei ; 
-     garantia de participare la licitatie- 50.000 lei. 

(2).-Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta : 
Presedinte: -administrator public Catrina Constantin; 
Membrii: -inspector Ristea Valentin; -inspector Mitoiu Cristian;-consilier local Nicola Catalin Florin ;--
consilier local Draghici Radu Dan;   

Supleanti pentru comisia de evaluare a ofertelor: presedinte-director Toncea Danut; membru- 
consilier juridic Mitoiu Janina; membru-consilier Spanu Stelica; membru-consilier local Ivantu Dumitru; 
membru-consilier local Dumitru Mugurel;  
 (3).-Concesionarul va putea realiza pe bunul concesionat lucrari de amenajare pentru realizarea 
unui parc fotovoltaic, cu obligativitatea de a obtine toate avizele si autorizatiile necesare pentru 
realizarea acestora.  

(4).-Executivul Primariei municipiului Calafat va redacta clauzele contractului de inchiriere, cu 
mentiunea ca acest contract va fi reziliat de drept pentru cauze de interes public local, cu respectarea 
legislatiei in vigoare, a acestei hotarari si va perfecta contractul cu adjudecatarul licitatiei. 
 Art.3.-Directia de Servicii de Utilitate Publica, biroul buget, contabilitate, vor aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari.  

Art.4.- Aceasta hotarare se comunica catre cei mentionati la art.2 si art.3, Primarul municipiului 
Calafat si Institutia Prefectului judetului Dolj. 
 

Presedinte de sedinta,      Vizat pentru legalitate, 
Florica Viorel        Secretar general, Colina Maria 
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