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H O T Ă R Â R E A 
nr. 27 din 28.02.2023 

privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica 
a 20 de module si a 2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, 

localitatea Eforie Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare 
in sezoanele estivale 2023 si 2024 

 
Consiliul Local Eforie, 
Având în vedere: 

-Proiectul de hotărâre prezentat de Primarul Orasului Eforie, 
-Referatul de aprobare al Primarului orașului Eforie, 
- Raportul de specialitate al DADPP, 
- Raportul Serviciului Juridic, Contencios Administrativ si Asistenta Sociala, 
-Avizul comisiei de specialitate a Consiliul Local al orașului Eforie, 
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 297 si art. 332 la 348 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
- Autorizatia de construire nr. 161/2018; 
- HCL nr. 29 / 28.03.2019 privind Inchirierea prin licitatie publica a unor module pentru 
desfasurarea de activitati comerciale temporare; 
- HCL nr. 47 / 28.02.2022 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfășurarea 
activităților comerciale şi a serviciilor de piață în orașul Eforie; 
- HCL 60 / 28.05.2020 privind aprobarea oportunitatii inchirierii prin licitatie publica a unor 
module in suprafata de 5 mp fiecare, situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, 
str.Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c, alin.(6) lit. b), precum și a art. 139 alin. (3) 
lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

 Art. l. Se aproba oportunitatea inchirierii prin licitatie publica a 20 de module si a 2 
amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, strada 
Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezoanele estivale 2023 și 
2024. 
 Art. 2. Pentru fiecare sezon estival se va intocmi evaluare si se va organiza licitatie conform 
prevederilor legale in vigoare la acea data. 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Eforie prin aparatul 
de specialitate. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate 
prin grija secretarului general al orașului Eforie. 

 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ....12.... voturi “pentru”, ...1.... voturi “împotriva”, 

din totalul de 17 consilieri în funcție. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                CONTRASEMNEAZA 

     CONSILIER                                                  SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE 
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