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Aviz Comisia EconomE

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
ORA$UL BICAZ
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE

privind inchirierea prin licitatie publici a unei suprafete de teren
din domeniul public al oragului Bicaz

Consiliul Local al oragului Bicaz judetul Neam!;
Avand in vedere prevederile art. art. 123 alin, (1)9i (2) din Legea nr.215/2001
privind adm nistralia publicd iocalS @, cu modificdrile Qi completdrie ulterioare, precum $l
ale Regulamentului de inchiriere a bunurilor mobiie $i imobie aflate in domeniul
pubic Ai privatal oraQului Bcaz aprobat prin H,C,L, nr. 38127 .A4.2A05;
Vizand expunerea de motive a primarului privind inchirierea prin licitatie
publice a unei suprafe{e de teren din domeniui public al oragu ui Bicaz;
Tinand cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specia rtate al primarului, inregistrat sub nr, 6214/16.06.2017, precum $i de studiul de
ooo un tate intocmite in acest sens:
Luand act de de avizul favorabil al comisi lor de soecialitate pe domenii de
activitate;.

Intemeiul art.36ain.(2) lit c), art. 45 alin. (1), ad. 115 alin. (1) lit.b) din Legea
nr.21512441 privind administra{ia publicd locald@, cu modificdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art. 1-Aprob5 inchiriefea prin licitalle publicd a unui teren din domeniul public a
oragului Bicaz, cu suprafala gi amplasamentul rezultend din tabelul $i schila anex;.
Art, 2 -Pretul de incepere a liciialiei, ce are labaze laportul de evaluare pe zona,
insugit prin H.C.L. nr.21129.A3.2007, este indicatin tabelul anexd.
Art. 3-lgi insu$e$te studiul de oportunitate $i caietul de sarcin , anexate.
Art.4-Pr marul oragulur Bicaz va duce la indeplinire prevederie prezente
hoterer

Art. 5-Secretarul oragului va comunica hotir6rea persoanelor qi
interesate.

rNrTrA
Primar - Nicolae

autorit5tiior

EXPUNERE DE MOTIVE
privind inchirierea prin licita{ie publici a unei supr4fole de teron din domeniul public al ora$ului Bicaz
Nicolae S,LLAGEAN, primar al orasului Bicaz;
AnalizAnd solicitarea domnului Luca Cristinel, reprezentantul S.C. LUCA'S BICAZ S.R.L., inregistratA la
Primdria ora$ului Bicaz cu nr. 6.175 din 15.06.2017, privind inchirierea unei suprafele de ieren din domeniul
public al ora5ului Bicaz, in vedere anplasarii unei rulote comelciale pentru desfiqurarea unei activitaii de tip
fast - food;
Urmdrind dezvoltarea armonioasA din punct de vedere urbanistic, economic qi social a tuturor zonelof
orasului:
in conformitate cu prevederile art.68 din Legea nt. 215/2001 a Administraliei publice locale 5i ale
Regulamentului de inchjfiere a bunurilor mobiie si imobile aflate in domeniul public sau privat a oraSului
Bicaz, aprcbat prin H.C.L. nr.38 dln 2'7.04.2005 proprietate privald gi publicd a oraqului Bicaz;
Propun Consiliului Local adoptarea unei hotdfari plivind inchirierea prin licitalie publici a unei suprafefe de
teren din dorneniul public al orafului Bicaz, suprufale nominalizatd in tabelul anexat rapofului
comDartimentului de sDecialitate.

PRIMAR,
Nicolae SALAGEAN

16.06.2017

Nr. 6.214 din 16.06,2017

RAPORT DE SPECIALITATE
privind inchirierea prin licitafie publici a unei suprafefe de teren din domeniul public al ora$ului Bicaz
Temeiul de fapt:
Analizand proiectul de hotamfe privind inchirierea prin licitatie publicd a unei suprafele de teren din
domeniul pubiic al orafului Bicaz;
Vazand solicilarea domnului Luca Cristinel, reprezentantul S.C. LUCA'S BICAZ S.R.L., inregistrate la
Primdria om$ului Bicaz cu nf. 6.1'15 din 15.06.2017, privind inchirierea unei suprafele de teren din domeniul
public al orafului Bicaz,'in vedefe arnpiasdrii unei rulote comerciale pentru desla$urarea unei activitdli de tip
fast - food;
Tinand cont de faptul ce in temeiul legislatriei in vigoare inchirierea bunuriior publice se poate face doar
prin licitalie publice
Temei lesal:
In conformitate cu Regulamentul de inclririele a bunurjlor mobile si imobile aflate ln domeniul public
privat
sau
a ora$uluj Bicaz, aprobat prin H.C.L. nr. 38 din 27.04.2005 si corobofat cu Legea nr.215/2001.
Legea Administratiei publice locale;
Fa{a de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdrare privind inchirierea prin licitalie
publicd a unei suprafele de teren din domeniul public, iniqiat de Primarul oralului Bicaz, poate fi supus
dezbaterii Consiliului Local.

intocmit,
Albertina NEMTEANU

1.6.06.2011

