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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind insugirea unui raport de evaluare 9i aprobarea vdnzdrii prin licitafie publici

a unui teren din domeniul privat al oragului Bicaz

Consiliul Local al oragului Bicaz judelul Neamf;

Avand in vedere prevederile art.555 gi art. 1657 din Noul Cod civil, aprobat prin Legea nr.

28712009 @, ale art,36 alin, (2) lit, c) 9i art.123 alin. (1) 9i alin, (2) din Legea nr.21512001 privind

administralia publicd locald @, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

Vdzdnd cererea nr. 12244106.12.2016, prin care se soliciti cumpdrarea unui teren din

domeniul privat al oragului Bicaz;

AnalizAnd expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Nicolae Saldgean;

Lu6nd act de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

p ri m aru I u i in reg istrat s u b n r. 28421 20 .03.2017',

Potrivit avizului comisiilor de specialitate pe domenii de activitate a Consiliului local;

in temeiul art.36 alin. (2) lit, c), alin. (5) lit, b), art.45 alin, (1) , art. 115 alin (1) lit b) 9i art

123 alin, (1)gi alin. (2) din Legea nr.21512001privind administratia publica locald@, cu modificarile

gi completdrile ulterioare,

HorAnAgrr:

Art. 1 (1).-igi insugegte raportul de evaluare gi aproba vilnzarea prin licita{ie publica a

terenului din domeniul privat al oragului Bicaz, conform tabelului, schitei 9i studiului de oportunitate,

anexate.
(2). Prelul de incepere a licitatiei are la bazd raportul de evaluare insugit potrivit

alin.(1),
Art.2-Aprobd studiul de oportunitate gi caietul de sarcini anexate.

Art.3 -Primarul oragului Bicaz va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarAri.

Art.4- Prin grija secretarului oragului, hotdrdrea se va comunica persoanelor gi autoritatilor

interesate.

Primar- Nicolae



EXPUNERE DE MOTIVE
insuqirea unui raport de evaluare qi aprobaretvinzilrii prin licitafie public[ a unei suprafe{e de

teren din domeniul privat al oraqului Bicaz

COLAE SALAGEAN, primar al oragului Bicaz;
lizl"nd solicitarea domnului Branigte Bogdan, inregistratd la Primdria oragului Bicaz cu nr. 12.244 din

2.2016,privind cumpdrarea unei suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz;
Urmdrind dezvoltarea armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic gi social a tuturor zonelor

maqului;
in conformitate cu art.555 qi art. 1657 din Noul Cod Civil (Legea287l2009 republicat[) qi cu art.36,

alin.2, (c) qi art. 123, alin.1 9i 2 din Legea 2151200I modificatd, Legea Administraliei Publice Locale;

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotdrdri in sensul insugirii unui raport de evaluare gi aprobarea

vdnzfuiiprin licitalie publicd a suprafe{ei de teren menfionate in tabelul anexat raportului de specialitate.

PRIMAR,
Nicolae SAT,ACBaN 20.03.2017
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Nr. 2.842 din 20.03.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
,rind insuqirea unui raport de evaluare qi aprobareavinzdrii prin licitafie publici a unei suprafe{e de

teren din domeniul privat al oragului Bicaz.

Temeiul de fapt:
Analizdnd proiectul de hotdrAre privind insugirea unui raport de evaluare qi aprobareavdnzdrii prin licitalie

public[ a unei suprafele de teren din domeniul privat al oraqului Bicaz.
Ydzdnd solicitarea domnului Braniste Bogdan, inregistratd la Primdria oraqului Bicaz cu nr. 12.244 din

06.12.2016, privind cumpdrarea unei suprafe{e de teren din domeniul privat al oragului Bicaz;
Pre{ul propus pentru pornirea licitaliei in vederea vdnzdrii acestui teren este stabilit printr-un raport de

evaluare intocmit de expertul evaluator Tatiana Ciucanu.
Urm[rind dezvoltarea armonioasa din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor zonelor

oraqului;

femei legal:
In conformitate cu art 555 qi art. 1657 din Noul Cod Civil (Legea 28712009 republicatd) qi cu art. 36, ahn.2,

(c) gi art. 123, ahn.l qi 2 din Legea 21512001modificatb, Legea Administraliei Publice Locale;
Apreciez cd proiectul de hotdr6re privind insuqirea unui raport de evaluare gi aprobarea vdnzdrii prin

licitatrie publicd a unui teren din domeniul privat, initriat de Primarul oraqului Bicaz, poate fi supus dezbaterii
Consiliului Local.

intocmit,
Albertina NEMTEA
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