
Proiect nr. 10
Aviz Comisia Economică

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea prin licitaţie publică a I unei suprafeţe de teren

din domeniul public al oraşur Bicaz

Consiliul Local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ ;
Având în vedere prevederile Regulamentului d~ închiriere a bunurilor mobile şi

imobile aflate în domeniul public şi privat al craşulu' Bicaz aprobat prin H.C.L. nr.
38/27.04.2005;

Ţinând cont de expunerea de motive a pnmarului oraşului Bicaz, domnul Nicolae
Sălăgean;

Văzând raportul compartimentului de resort din ţadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr. 4246/19.04.206, precum ş studiul de oportunitate;

Potrivit avizului favorabil al comisiei de specialitate;
În temeiul art. 36 alin. (5) lit a), art. 45, art. 11~ alin. (1) lit. b) şi art. 123 alin. (1)

şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind adrninistratia publică locală, republicată, cu
modificările ulterioare, " " I

HOTARAŞTE:

Art. t-Aprobă închirierea prin licitaţie publiJă a terenului din domeniul public
al oraşului Bicaz, cu suprafaţa şi amplasamentul rezultând din tabelul şi schiţa anexă.

Art 2-Preţul de începere a licitaţiei, ce are lia bază raportul de evaluare pe
zonă, însuşit prin H.C.L nr. 21 /29.03.2007 este indicht în tabel.

A I

Art. 3-lşi însuşeşte studiul de oportunitate şi caietu' de sarcini, anexate.
Art. 4-Primarul oraşului Bicaz va duce 121 I îndeplinire prevederile prezentei

hotărâri, iar secretarul oraşului o va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate.

INITIATOR I

Primar - Nicolae SĂLĂGEAN



Anexă la H.C.L. Nr. din 28.04.2016

TABEL NOMINAU
privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren din domeniul public

Suprafaţa Durata
Preţul de

Denumire de teren Adresa terenului Destinaţia închirierii
pornire al

solicitant solicitată
licitaţiei

-am- euro/m.p./an
m.p. ,·

Spaţiu -- · -· ..:,·. ,

Intravilan Bicaz, pentru ,1 
::.

I.I. Maziliu 9
Str. Pieţei, reparaţii 5 10

Petru-Gelu Pct. «Piaţa Agroalimentară» încalţăminte
Oraş Bicaz şi articole

piele

19.04.2016 Nevina



STUUIU DE OPORTU~ITATE
privind închirierea prin licitaţielpublică a unei suprafeţe de teren din domeniul public

al oraşului Bica

1) Date privind persoana juridica - proprietarul terenului:
Oraşul Bicaz, persoană juridică română de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local

Bicaz, cu sediul în str. Barajului, nr.4.
2) Titlul juridic:

Terenul supus aprobării face parte din inventarul dpmeniului public al oraşului Bicaz, conform
H.C.L. 149/1999
3) Motivele care justifică închirierea:

Strategia de dezvoltare economico-socială locală, priÎ consolidarea resurselor existente, furnizează
oraşului stabilitate şi extindere economică solidă. Dezvoltarra investiţiilor locale presupune crearea unui
climat care să atragă şi investiţii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunităţii, prin creşterea
ofertei de noi locuri de muncă direct create, creşterea salariilor, a vânzărilor.

Dezvoltarea turistică a zonei la standarde europene, sulse noi de venit la bugetul local;
4) Date privind bunul ce se închiriază:

Imobilul în suprafaţă de 9 m.p. este situat în Intravilan Bicaz, Str. Pieţei, Pct. «Piaţa Agroalimentară».
5) Preţul închirierii: preţul de închiriere 'este de 1 O euro/m.p.zan, însusit de Consiliul Local în baza H.C.L.
Nr. 21/2007.
6) Tipul închirierii> licitaţie publică deschisă

Întocmit: ~
Albertina NEMŢEANU~-- 19.04.2016



-- l
EXPUNERE DE MOl:jIVE

privind închirierea prin licitaţie publică a unei supr~feţe de teren din domeniul public
al oraşului Bicaz

Nicolae SĂLĂGEAN, primar al orasului Bicaz; IAnalizând solicitarea domnului Maziliu Petru-Gelu reprezentant al I.I. Maziliu Petru-Gelu,
înregistrată la Primăria oraşului Bicaz cu nr. 3635 din 04.04.2016, privind închirierea unei suprafeţe de teren
din Piaţa Agroalimentară, pentru deschiderea unui punct de repJraţii încălţăminte şi articole piele;

Urmărind dezvoltarea armonioasă din punct de vedere urbanistic, economic şi social a tuturor zonelor

oraşul~i; IIn conformitate cu prevederile art.68 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei publice locale şi ale
Regulamentului de închiriere a bunurilor mobile si imobile ailate în domeniul public sau privat a oraşului
Bicaz, aprobat prin H.C.L. nr. 38 din 27.04.2005 proprietate Pfivată şi publică a oraşului Bicaz;

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotărâri priyind închirierea prin licitaţie publică a unei
suprafeţe de teren din domeniul public al oraşului Bicaz, supr,faţă nominalizată în tabelul anexat raportului

compartimentului de specialitate.

PRIMAR,
Nicolae SĂLĂGEAN

19.04.2016



Nr. 4246 din 19.04.2016

RAPORT DE SPECIALI]f ATE
privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprate\e de teren din domeniul public

al oraşului Bicaz

Temeiul de fapt:Analizând .proiectul de hotarare privind închirierea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren din

domeniul public al oraşului Bicaz;Văzând solicitarea domnului Maziliu Petru-Gelu reprezentant al I.!. Maziliu Petru-Gelu, înregistrată
la Primăria oraşului Bicaz cu nr. 3635 din 04.04.2016, privindlînchirierea unei suprafeţe de teren din Piaţa
Agroalimentară, pentru deschiderea unui punct de reparaţii încă]ţăminte şi articole piele;

Având în vedere necesitatea unui asemenea serviciu pentru locuitorii oraşului Bicaz;

Temei legal: IÎn confonnitate cu Regulamentul de închiriere a bunurilbr mobile şi imobile aflate în domeniul public
sau privat a oraşului Bicaz, aprobat prin H.C.L. nr. 38 din 2-Jl.04.2005 şi coroborat cu Legea nr.215/2001,

Legea Administratiei publice locale;Faţa de cele prezentate mai sus, apreciez că Proiectu de hotărâre privind închirierea prin licitaţie
publică a unei suprafeţe de teren din domeniul public, iniţidt de Primarul oraşului Bicaz, poate fi supus

dezbaterii Consiliului Local.

Întocmit,
Albertina NEMŢEANU ~ 7 ,,.,

19.04.2016


