
ROMÂNIA                                         
JUDEŢUL ARAD            
CONSILIUL LOCAL INEU                                                          
 
 

HOTARAREA NR. 89 
Din 29.06.2012 

privind reorganizarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
concesionarea bunurilor din proprietatea Oraşului Ineu şi revocarea 

Hotărârii nr.67/31.07.2008 
 

     Consiliul local al oraşului Ineu, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
29.06.2012 
     Având în vedere: 
       -iniţiativa şi expunerea de motive nr. 9969/25.06.2012 a 
Primarului Oraşului Ineu-jr. Călin Ilie Abrudan; 
                -referatul nr. 9970/25.06.2012 al d-nei Ancuţa Rada – secretar al 
oraşului Ineu; 
      -prevederile art.5, lit.b din O.U.G.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările 
ulterioare; 
       -prevederile art.15 şi art.16 din NORMELE METODOLOGICE 
din 14 februarie 2007 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, aprobate prin H.G.168/2007; 
                -prevederile art.36, alin.2, lit.c şi alin.5, lit.a din Legea 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                -avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu; 
    În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicata 
 
                                          H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
   Art.1.- Se reorganizează comisia de evaluare a ofertelor pentru 
concesionarea bunurilor din proprietatea publică a Oraşului Ineu în 
următoarea componenţă: 
  1.Primar jr. Abrudan Călin Ilie  - preşedinte 
  2.Viceprimar Nogea Adrian - membru 



  3.consilier Faur Ioan - secretar 
  4.dir.ex. Străuţ Adriana - membru 
  5.consilier local Chirla Alexandru - membru 
  6.consilier local Zdrenţan Mihăiţă - membru 
  7.consilier local Alb Ionel - membru 
  8.consilier local Nicodin Ioan - membru 
  9.consilier local Băeţan Vasile – membru 
  10.consilier Belean Ioan - membru 
  11.reprezentant Direcţia Generală a Finanţelor Publice Arad. 
 Art.2 - În cazul în care pentru bunul care face obiectul concesionării 
este necesară parcurgerea procedurii de reglementare din punctul de vedere 
al protecţiei mediului, potrivit legislaţiei în vigoare, comisia de evaluare 
include în componenţa sa şi un reprezentant al autorităţii competente pentru 
protecţia mediului. 

Art. 3 – Se desemneaza  membri supleanti ai comisiei de evaluare a 
ofertelor pentru concesionarea bunurilor din proprietatea publică a orasului 
Ineu urmatoarele persoane: 

-consilier local Hedea Nicolae 
-consilier local Leucuţa Ioan. 

          Art.4 – Cu data intrării în vigoare a prezentei se revocă Hotărârea nr. 
67/31.07.2008 adoptată de Consiliul local Ineu. 

Art.5.-Prezenta hotărâre  se comunică cu: 
                   -Institutia Prefectului - judeţul Arad; 
                   -Primarul oraşului Ineu; 
          -directia economica;    
          -membrii comisiei;    
                   -Secretar. 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   CONTRASEMNEAZĂ, 
 IONEL ALB      SECRETAR, 
               ANCUŢA RADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


