
ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEIOITUZ

HOTARARE
privind aprobarea concesion6rii unui teren in suprafafE de 1500 mp, situat in

intravilanul satului Oituz, punctul "Pialil', comuna Oitrtz,judetul Bacdu,
proprietate public[ a comunei

Consiliul local al comunei Oituz, judeful Bac6u"
Avdnd in vedere:

- Cererea domnului Amagdei Mihai inregistratii cu nr. 447I din 14.05 .2012
prin care solicitd concesionarea unei suprafefe de 1500 mp teren din intravilanul
satului Oituz, punctul Piat5;

- Dispozitiile art. l3(2) din Legea 5011991, privind avtoiz,arca executarii
lucrarilor de constructii cu completarile si modificarile ulterioare,

- Ordonanfa de UrgenfE a Guvemului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public[, cu modific[rile
gi completdrile ulterioare;

- Vazand raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;

in temeiul dispozitiilor art.36, alin (2), lit.c), alin.(5), lit b), art.45, alin (1),
din Legea administratiei publice locale nr.2t5/2001, republicati gi modificatd cu
complet6rile ulterioare, adopti urmitoarea

VA

IIOTARARE:

Art.l - Se aprobd concesionarea terenului in suprafafd totalb de 1500 mp,
situat in satul Oituz, punctul "Piaft', comuna Oiturz, judelul Bac6u, proprietate
publicd a comunei, avdnd numIrul cadastral 60955. Terenul este identificat prin
planul de amplasament gi delimitare, anexa nr.l la prezentul proiect de hot6rdre.

Art2 - Se aprob[ studiul de oportunitate - Anexa nr.2, parte integranti din
prezentul proiect de hotirdre, intocmit in vederea inifierii procedurii de
concesionare prin licitalie publicd deschisd pentru terenul cu suprafata totald de
1500 mp, situat in satul Oituz, punctul "Pia!il', comuna Oituz, judeful Bacdu,
proprietate publicd a comunei, cu numdrul cadastral 60955.

Art.3 - Se aprobd caietul de sarcini - Anexa nr.3, parte integranti din
prezentul proiect de hot6rdre, intocmit pentru concesionarea terenului cu
suprafata totalE de 1500 mp, situat in satul Oitruz, punctul uPialil', comuna Oitvz,
judelul Bacdu, proprietate publicd a comunei.



W Se aprobd documentafia de atribuire - Anexa 4, parte integrantd
din prezentul proiect de hotdrdre, intocmitii pentru concesionarea terenului cu
suprafafa totald de 1500 mp situat in satul Oituz, punctul "Pia!il', comuna Oituz,
judeful Bac6r.r" proprietate publicd a comunei.

Art 5 - Se aprobd redevenfa anuald (pret de incepere a licitaliei) in sumd
de 1.723 leVan, conform figei de calcul - anexa nr.5, parte integrantii din
prezentul proiect de hot[rdre. t

Art 6 Terenul cu suprafa{a total6 de 1500 mp are ca destinalie
construirea unui Service Auto.

Art.7 - Durata concesiunii este de 49 ani.
ArtE - Comisia de evaluare a ofertelor se va constitui prin Dispontie a

Primarului comunei Oituz si va fi mandatatE pentru organizarea si desfbqurarea
licitaliei. Pentru o buni desfbgurare a procedurii pot fi cooptafi experti externi.

Art.9 - Se stabileste garanfia de participare la licitatie in sum6 de 650 lei.
Art.10 Ta:ra de participare la licitatie este de 500 lei iar contravaloarea

documentatiei de atribuire este de 200 lei. Sumele tncasate din aceste taxe vor
constitui fondul pentru plata membrilor comisiei si achitarea cheltuielilor legate
de organi zar ea licitaliei.
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