
Aviz comisia economicl
Proiect nY.4

ROMANIA
JUDETUL NEAMT

ORA$UL BICAZ
CONSILIUT LOCAL

HOTAR,A,RE
privind ctproburea tnchirierii prin licitulie publicii a unor terenuri

clin domeniul public al orasului Bicnz

Consiliul Local al oraqului Bicaz jude{ul Neam{ ;

Avdnd in vedere prevederile Regulamentului de inchiriere a bunurilor mobile

gi imobile aflate in domeniul public qi privat al oraqului Bicaz aprobat prin H.C.L. nr.

38t27.04.2005'.
Ydzdnd expunerea de motive ?ntocmitd de primarul ora;ului, domnul Nicolae

Sdl[gean;
AvAnd in vedere raportul compartimentului de resort

specialitate al primarului, inregistrat sub nr.3925 drn 19.04.2017 ;

AnalizAnd documentatia intocmit[ in acest sens;

din cadrul aoaratului de

LuAnd in considerare avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

in temeiul afi",36 alin. (2) lit c) , art.45, art. 115 alin. (1) lit. b) qi ar1. 123 alin' (1)

9i (2) din Legea nr. 2151200I privind administra{ia publicd locald , republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare,

norAnAgrn:

Art. 1. Aprobd inchirierea prin licitalie publicd a terenurilor din domeniul public

al ora;ului Brcaz, indicate in tabelul qi schilele anexe'

Art.2. (1) Prelul de pornire a licitaliei, amplasamentul, suprafa{a, termenul inchirierii

;i iniliatorul licitaliei sunt menlionate in tabelul anexd, separate, pentru fiecare trup de teren.

(2) Prelul de pornire a licitaliei este stabilitpebaza raportului de evaluare pe

zone. insugit de Consiliul local prin H.C.L . nr.21129.03.2001 '

Art. 3. igi insuqeqte studiile de oportunitate qi caietele de sarcini, anexate.

Art. 4. Primarul oraqului Btcaz va duce la indeplinire prevederile prezentei

hotardri.
Art. 5 * Prin grlja secretarului oragului, prezenta hotdrAre se va comunica

persoanelor qi autoritdfilor interesate.

IN
Primar- Nicol
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EXPUNERE DE MOTIVE
privind inchirierea prin licitafie publici a unor suprafete de teren din domeniul public al oraqului Bicaz

Nicolae SALACEAN, primar al orasului Bicaz;
Analizdnd solicitarea domnului Miron Mihai Romicd, director

inregistratd la Primdria oraqului Bicaz cu nr. 2375 din20.03.2017,
din domeniul public al oraqului Bicaz;

al S.C. ECUATOR SERVICES S.R.L.,
privind ?nchirierea unor suprafele de teren

Urmdrind dezvoltarea armonioasd din punct de vedere urbanistic, economic Ai social a tuturor zonelor

In conformitate cu prevederile art.68 din Legea nr. 21512001 a Administraliei publice locale gi ale
Regulamentului de inchiriere a bunurilor mobile si imobile aflate in domeniul public^sau privat a oraqului
Bicaz, aprobat prin H'C.L. nr. 38 din27 .04.2005 proprietate privard 9i public6 a oiagului Biciz;

Propun Consiliului Local adoptarea unei hotdrdri privindlnchirieiea prin licitafie publicd a unor suprafeJe
de teren din domeniul public al oraqului Bicaz, suprafele nominilizate in tabelul anexat raportului
compartimentului de specialitate.

PR[MAR"
Nicolae SAIV 19.04.2017



Nr. 3.925 din 19.04.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

ivind inchirierea prin licitalie publici a unor suprafefe de teren din domeniul public al oraqului Bicaz

Temeiul dg fapt: . 71-tL^L:^ ---.Lr:^x o,.nrqfcfe de teren r1'

Analizdnd proiectul de hotarare privind inchirierea prin licitatie public[ a unor suprafele de teren dtn

domeniul public al oraqului Bicaz;
Ydzdnd solicitarea domnului Miron

inregistratd la Primdria oraqului Bicaz cu nr'

din domeniul public al oraqului B\caz;

Temei legal:
T" *"f"..itate cu Regulamentul de inchiriere

sau privat a oraqului Brcaz, aprobat prin H'C'L' nr'

LegeaAdministratiei publice locale;

Fala de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul

publicS a unor ,.,p.uf"1. de teren din domeniul public, iniliat

dezbaterii Consiliului Local.

Mihai Romicd, director al S.C. ECUATOR SERVICES S'R'L''

2.875din20.03,2017,privindinchiriereaunorsuprafe{edeteren

a bunurilor mobile si imobile aflate in domeniul public

38 din 27.04.2005 si coroborat cu Legea nr'2151200t'

de hotdrdre privind inchirierea prin licitalie

de Primarul ora;ului Bicaz, poate fi supus

intocmit,
Albertina NEMTEANU

19.04.2017


