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Aviz Comisia Economrca
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
oRA$UL BICM

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind inchirierea directd a unui teren

proprietate privati a oragului Bicaz

Consiliul Local al oragului Bicaz judelul Neam!
AvAnd in vedere prevederile Regulamentului de inchiriere a bunurilor mobile gi imobile

aflatein domeniul public Ai privat al oragului Bicaz, aprobat prin H,C.L.nr.3Bl2T3+.ZbOS;
Vazand cererea nr,638/29,06,2016, inregistrata la Primaria oragului Bicaz sub nr.

6711120.06'2016, prin care s,c, MEDIASIMPEX sRL solicitd concesionarea terenului in suprafald de
40 m'p, in vederea extinderii cladirii sale situatein oragul Bicaz, str, Barajului nr,1A;

Luand act de expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Nicolae Salagean,
AnalizAnd raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate

inregistrat sub nr, 6851/05.07 .2016 9i studiul de oportunitate intocmite in acest sens;
Jinand cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din

cadrul consiliului Local, precum si dezbaterile din plenul gedinlei;;
in temeiul art 36 alin, (5) iit, a;, art.45 atin. 1t)gi art 1'15 atin. (1) tit, b) din Legea nr

21512001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile'ulterioare,

HOrAnAgrr:

Art. f -igi insugeste raportul de evaluare gi aproba inchirierea directa a terenului, proprietate
privata a oraqului Bicaz, cu suprafala, amplasamentul gi vecinatdlile prevazute tabelui gi schila
anexa,

Art' 2 -Numele chiriagului gi valoarea chiriei, avAnd labazit raportul de evaluare insugit la
art.1, sunt inscrise in tabelul anexd,

Art. 3- igi insugegte studiul de oportunitate anexat,
Art. 4 -Primarul oragului Bicaz va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari
Art. S-Prin grija secretarului orasului, hotarArea se va comuntca persoanelor"si autoritatilor

interesate,

Primar- Nic GEAN



Anexi Ia H.C.L. din 14.07.2016

TABEL NOMINAL

privind insuqirea unui raport de evaluare qi inchirierea directi a unei suprafe{e de teren din domeniul
privat al oraqului Bicaz

Nr
crt Denumire solicitant

Suprafala
solicitatd

-m.D-
Adresa terenului Destinafia

Durata
inchirierii

-ani-

Prelul
de inchiriere
euro/m.p./an

I S.C. MEDASIMPEX S.R.L. 40

Intravilan Bicaz,
Str. Barajului,
Pct. "Rafo",
Oras Bicaz

Terasd 5 40

05.07.2016



STUDIU DE OPORTUNITATE
privind insuqirea unui raport de evaluare qi inchirierea directi a unei suprafe{e de teren din domeniul

privat al oraqului Bicaz

1) Date privind persoana juridici - proprietarul terenului:
Oraqul Bicaz, persoand juridicd romdnd de drept public, prin autoritatea deliberativd Consiliul Local

Brcaz, cu sediul in str. Barajului, nr.4.
2) Titlul juridic:

, Terenul propus pentru inchirierea directd face parte din inventarul domeniului privat al oraqului Bicaz,
conform H.C.L. Nr. 34 din 31 .03.2016.
3) Motivele care justificl inchirierea:

Terenul mai sus menJionat, este limitrof terenului proprietate, fiind necesar solicitantei pentru
extinderea pi buna exploatare a construcliei proprietate;
4)Date privind bunul ce se inchiriazd,z

Imobilul, in suprafa{6, de 40 m.p., este situat in intravilan Bicaz, str. Barajului, pct. ,,Rafo,,, are N.C.p.
52880 gi este inscris in cartea funciard nr. 52880 a oragului Bicaz.
5) Pre{ul de inchiriere:

PreJul de inchiriere pentru terenul mai sus menlionat este determinat prin raporl de evaluare intocmit de
Expert evaluator proprietdli Ciucanu Tatianaqi este specificate in tabelul anexat referatului de specialitate;
6) Metoda de inchiriere: - inchiriere directd

intocmit,
Albertina NEMTEANU 05.07.2016



EXPUNERE DE MOTIVB
privind insugirea unui raport de evaluare gi inchirierea directi a unei suprafe{e de teren din domeniul

privat al oraqului Bicaz

Nicolae SALnCnaN, primar al oraqului Brcaz;
Anahzdnd solicitarea doamnei Drelciuc Ana, reprezerftanta S.C. MEDASIMPEX S.R.L., inregistratd la

Primdria oraqului Bicaz cu ff. 67lI dtt 30.06.2016, privind inchirierea unei suprafete de teren in vederea
extinderii obiectivului dej a r ealizat pe terenul proprietate;

Urmdrind dezvoltarea armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor zonelor
oraqului;

In conformitate cu Regulamentul de
sau privat al oraqului Bicaz, aprobat prin
administraliei publice locale;

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotS.r6ri privind insuqirea unui raport de evaluare gi inchirierea
directd a unei suprafefe de teren din domeniul privat al oragului Bicaz, suprafalb nominalizatii in tabelul anexat
rap ortului compartimentului de specialitate.

05.07.20L6

inchiriere a bunurilor mobile qi imobile aflate in domeniul public
H.C.L. 38 din 27.04.2005, qi cu Legea nr. 21512001, Legea

Nicolae S



Nr. 6851 din 05.07.2016

RAPORT DE SPECIALITATE
privind insuqirea unui raport de evaluare gi inchirierea directd a unei suprafe{e de teren din domeniul

privat al oraqului B.ica;z

Temeiul de fapt:
Anahzdnd proiectul de hotarare privind insuqirea unui raport de evaluare qi inchirierea direct6 a unei

suprafele de teren din domeniul privat al oragului Brcaz;
Ydzdnd solicitarea doamnei Drelciuc Ana, reprezerftanta S.C. MEDASIMPEX S.R.L., inregistrat6 la

Primdria oraqului Brcaz cu ff. 67II din 30.06.2016, privind inchirierea unei suprafele de teren in vederea
extinderii obiectivului deja reahzf pe terenul limitrof, proprietate personald, pe care este edificat1, o
constructie;

Urmdrind dez'voltarea armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor zonelor
oragului.

Temei legal:
tin6nd cont cd terenul in cauzd. este limitrof terenului proprietatea solicitantei gi astfel indeplineqte

prevederile art.15, alin. e) din legea 50lI99I republicatd.;
In conformitate cu Regulamentul de inchiriere a bunurilor mobile qi imobile aflate in domeniul public

sau privat al oraqului Bicaz, aprobat prin H.C.L. 38 din 27.04.2005 qi cu Legea nr.215/200I, L"geu
administraliei publice locale

Fala de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdrAre privind insugirea unui raporl de
evaluare 9i inchirierea directd a unei suprafele de teren din domeniul privat, in4iat de Primarul oraqului Bicaz,
poate fi supus dezbaterii Consiliului Local.

intocmit,
Albertina NEMTEANU 05.07.2016


