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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind scoaterea la licitaţie publică a unei suprafeţe de 130,5 mp teren, aparţinând 
domeniului privat al comunei Vînători Neamţ. 

 
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ înregistrată sub nr. 7182 din 
09.10.2015; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea domeniului 
public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 
 - Prevederile art. 10, alin. (2) şi ale art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile   
proprietate publică; 
- Prevederile O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 
- Prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 
O.U.G nr.54/2006; 
- Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători 
Neamţ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafeţe 
de 130,5 mp teren situat în prund Ozana, conform schiţei anexă nr.1 la hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
 Art.2. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, suprafeţei de teren 
menţionate la art. 1.   
           (2) Durata concesiunii este de 20 ani, incepând cu data semnării contractului de 
concesiune, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii. 
  Art.3. Se aprobă, Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Documentaţia de  
atribuire, potrivit anexelor 2, 3 şi 4 la prezenta hotărâre. 
 Art.4.  (1) Nivelul minim al redevenţei este de 1,0 lei /mp/lună. 
          (2)Garanţia pentru contractual de concesiune se stabileşte în sumă egală  cu 
redevenţa pentru 6 luni ale primului an de exploatare. 
          (3) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. 
 Art.5.   Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componenţă: 
Preşedinte: Coşofreţ Vasile- viceprimarul comunei Vînători Neamţ 
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Membri:  
 Ion Ionel Mihaela  - Inspector debutant primărie; 
 Dascălu Vasile,   inspector - primărie   
 Loghin Vasile - inspector superior – primărie 
 Bîrliba Vasile – referent primărie  
 Art. 6. Membri supleanţi ai Comisiei de evaluare a ofertelor: 
 Loghin Ovidiu Ioan – inspector – primărie 
 Stănoaia Elena – inspector -  primărie 
 Jianu Clara – inspector - primărie 
 Art. 7. Comisia de contestaţii:  
 Coşofreţ Elena – inspector de specialitate primărie 
 Fodor Vasilică Ciprian – consilier juridic primărie 
 Lăzărescu Răzvan - primărie 
 Art. 8. Se aprobă Contractul cadru de concesiune pentru suprfaţa de 130,5 mp teren 
aparţinând domeniului privat al comunei, conform anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
         Art.9. Se împuterniceşte primarul comunei Vînători Neamţ pentru semnarea 
contractului de concesiune. 
        Art.10. Secretarul comunei va prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor  interesate. 

 
Nr.  52 
Din 30.10.2015                            

Președinte de şedinșă: 
Consilier,  Constantin GUŞAVAN 

                                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                                                      Secretar, 
                                                                                                             Alina-Iuliana FLOŞ 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenși :    14 
   Pentru  :       14     
   Împotriv ă:                         
  Abșineri  :                                                                                                  
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PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 

 

 HOTĂRÂRE  
 

privind scoaterea la licitaţie publică a unei suprafeţe de 130,5 mp teren, aparţinând 
domeniului privat al comunei Vînători Neamţ. 

 
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ înregistrată sub nr. 7182 din 
09.10.2015; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea domeniului 
public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 
 - Prevederile art. 10, alin. (2) şi ale art. 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile   
proprietate publică; 
- Prevederile O.U.G nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică; 
- Prevederile H.G nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor  metodologice de aplicare a 
O.U.G nr.54/2006; 
- Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători 
Neamţ; 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.  Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafeţe 
de 130,5 mp teren situat în prund Ozana, conform schiţei anexă nr.1 la hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
 Art.2. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, suprafeţei de teren 
menţionate la art. 1.   
           (2) Durata concesiunii este de 20 ani, incepând cu data semnării contractului de 
concesiune, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile legii. 
  Art.3. Se aprobă, Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini şi Documentaţia de  
atribuire, potrivit anexelor 2, 3 şi 4 la prezenta hotărâre. 
 Art.4.  (1) Nivelul minim al redevenţei este de 1,0 lei /mp/lună. 
          (2)Garanţia pentru contractual de concesiune se stabileşte în sumă egală  cu 
redevenţa pentru 6 luni ale primului an de exploatare. 
          (3) Taxa de participare la licitaţie este de 50 lei. 
 Art.5.   Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componenţă: 
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Preşedinte: Coşofreţ Vasile- viceprimarul comunei Vînători Neamţ 
Membri:  
 Ion Ionel Mihaela  - Inspector debutant primărie; 
 Dascălu Vasile,   inspector - primărie   
 Loghin Vasile - inspector superior – primărie 
 Bîrliba Vasile – referent primărie  
 Art. 6. Membri supleanţi ai Comisiei de evaluare a ofertelor: 
 Loghin Ovidiu Ioan – inspector – primărie 
 Stănoaia Elena – inspector -  primărie 
 Jianu Clara – inspector - primărie 
 Art. 7. Comisia de contestaţii:  
 Coşofreţ Elena – inspector de specialitate primărie 
 Fodor Vasilică Ciprian – consilier juridic primărie 
 Lăzărescu Răzvan - primărie 
 Art. 8. Se aprobă Contractul cadru de concesiune pentru suprfaţa de 130,5 mp teren 
aparţinând domeniului privat al comunei, conform anexei nr. 5, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
         Art.9. Se împuterniceşte primarul comunei Vînători Neamţ pentru semnarea 
contractului de concesiune. 
        Art.10. Secretarul comunei va prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor  interesate. 

 
NR. ____ 
DIN____ 

INI ŢIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ, 

JR. MARIA PETRARIU 
 

                                                                                       AVIZ PT. LEGALITATE, 
                                                                                       SECRETAR 

                                                                                                  ALINA IULIANA FLO Ş    
 
 
 
 


