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HOTANANE
privind aprobarqa inchirierii unui patinoar mobil

pentru baza sporlivd,,din zona stadionului

Gonsiliul local al oragului Bigaz iqdstyl Neamf;
Avdnd in verere necesitatqa,olgjanizbiii-'pprticipdrii cetdlenilor oragului Bicaz

la activitdli spoftiv-recreative gi dlerpetle,qgre... q tifi pu I u i liber;
LuAnd act de expunerea de-'nibtiVd'a'primarului gi de raportul de specialitate

nr.9408120.09.2016, prin care se solicitd aprobarea in Consiliul local a Tnchirierii,

pentru perioada 15 decembrie 2016 - 15 februarie 2017, a unui patinoar mobil
pentru baza sporlivd din zona stadionului, !?.*ppelul de 120000 lei, incluzAnd TVA;

TinAnd cont de de a_v-tzul fqvoiqQil.al gBmrbiei de specialitate;
Tn temeiul art.36 Siih.tzj;titcj, ah.'45 'qi''"r!, 115 alin. (1) lit.b) din Legea

administratiei publice 
'locale 

'nr. '' 21512001, ' refublicatd, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare' 
HgrARAgrE:

Art.1- Aprobd irlc_hirig[g^d,.,,, pen!fH,",Pgr[,g,qda. 15 decembrie 2016 - 15

februarie 2017, a unui natrp6;1 h,jbj[,',, i'd,titit:h{za sportivd din Zona stadionului,
la pre{ul de 120000 lei incluzAlld TV A, pentru aq[gyrsarea participdrii cetdlenilor
oragului Bicaz la activitdli sportirliigq,realiv9 gi de pbtidcere a timpului liber.

Art.2- Primarul oraguliii Bipai Va du'ce la,indeplinire prezenta hotdrdre, iar
secretarul oragului o va comunica persoanelor gi autoritdlilor interesate.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea < inchirierii unui patinoar > in perioada l-5.dec.2Oi.6-15.feb,2017 gi
amplasarea acestuia pe terenul bazeisportive din zona stadionului- oras Bicaz.

NICOLAE SA|-ACfnru, primar al orasului Bicaz :

Lu6nd in considerare numeroasele solicitdri ale cetdlenilor oragului Bicaz, precum gi
impactul pozitiv pe care l-a avut funclionarea patinoarului in perio ada 2015-2016, consider
ca este necesitate existenta unui patinoar pe o perioadi de 2luni in timpul anotimpului de
iarna, in scopul desfasurarii unor activitSli sportive 5i recreative de catre toti iubitorii
sporturilor de iarn5,

Av6nd in vedere faptul ca pe raza oragului Bicaz giin zonele invecinate nu existd un
loc amenajat unde si poati fi practicate sporturi de iarna (patinaj), precum 5i impactul
pozitiv pe care practicarea sportului maisus menlionat le are asupra sEn;tdtiifizice 5i
intelectuale a celor care acced la acestea,
Tin6nd cont de potentialul acestui obiectiv de a atrage vizitatori din zonele invecinate si de
beneficiile pe care promovarea orasului le poate aduce asupra acestuia,

Urmarind dezvoltarea armonioasa din punct de vedere urbanistic, economic si
social a oragului Bicaz;

in conformitate cu art.\25 5i art. 126din Legea zli/2}Otmodificati, Legea
Administratiei Publice Locale;

Contravaloarea inchirierii patinoarului pentru doua luni este dce 120.000 lei cu TVA.
Propun Consiliului Local adoptarea unei hoti16riin sensul < inchirierii unui patinoar

> in perioada 15.dec.2016-15.feb.2017 gi amplasarea acestuia pe terenul bazeisportive din
zona stadionului orasului Bicaz.

PRIMAR,

Nicolae SAdcrnru


