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HOTARARE
a caietului de sarcini si a documentatiei de
oportunitate,
de
studiului
aprobarea
privind
plic sigilat, a suprafetei
atribuire, in vederea concesionarii prin licitatie publica cu oferta in
Plopana(zona blocuri)' comuna
totale de 213,0i mp, t"i"n situat in intravilanul satului

etopana,judetulBacaupartedindomeniulprivatalcomunei

Consiliul locala al comunei Plopana;
in zona blocurilor din
Avand in vedere cererile formulate de personane fizice ce au domiciliul
satul Plopana, comna PloPana;
precum si raportul de
Vazand expunerea de motive a primarului comunei Plopana,
al Primarului;
specialitate
de
specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
cu modificarile si
nr'50/1991,
Avand in ueOere prevederile art.13(1) si art.tO Oin Legea
Judetean
consiliului
si ale Hotararii
completarile ulterioare, referitoare ra concesionarea terenurilor
licitatiilor de terenuri.
Bacau nr.14l19gg, A#xa 1A la Regulamentul privind organizarea
si arr.123 alin(2)' din Legea
art.45(1)
lit
b,
alin.5,
1,2,]i:.c,
ln temeiul Oispozitiitor art.36lalin
cu compretarile urterioare
administratiei pubrice'locare nr.21 5l2OO1, republicata si modificata
HOTARASTE:

totale de 213,01 mp
Art.1 - se aproba disponibilizarea in vederea concesionarii a suprafetei
judetul
Bacau pade din
Plopana,
teren situat in intravilanul satului Plopana(zona blocuri), comun4
domeniul privat al comunei.
Terenul ce face obiectul concesiunii este impartit in trei loturi astfel:
lot 1, cu S= 161,01 mp; lot2, cu S =43mp; lot3, cu S =9 mP'
nr.1 - parte integranta la
Loturile de teren sunt identificate prin planul de situatie - anexa
prezenta hotarare.
t A -1,^:,*^/^- ^^
Fisei de calcul
Art.2 - Se aproba taxa de concesionare anuala, de 0,57 lei/mp/an, conform
prezenta hotarare'
- anexa nr.2- parte integranta din de
oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica deschisa
Art.3 - se aproda studiul
satului Plopana(zona blocuri)a terenului cu suprafata totala de 213,01 mp, situat in intravilanul
anexa nr.3 - parte integranta din prezenta hotarare'
publica deschisa a
Art.4 - s" up-riuu caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitatie
blocuri) Plopana(zona
satului
terenului, cu suprafaia totala de 213,01 mp, situat in intravilanul
anexa nr.4 - parte integranta din prezenta hotarare'
publica
documetatia de atribuire pentru concesionarea prin licitatie
Art.s - Se ap"roba
'cu
Plopana(zona
suprafata totala de 213,01 mp situat in intravilanul satului
deschisa a terenului
hotarare'
prezenta
blocuri) - anexa nr'5 - parte integranta din
Art.6 - Durata concesiunii este durata existentei constructiei'
pentru combustibil, garaj
Art.7 - Destinatia terenului concesionat este - amenjare magazii
auto, spatii amenajate pentru crestere pasari, imprejmuire'
in plic sigilat'
Art.g - Concesionarea se va instiiui prin licitatie publica deschisa cu oferte
prevederilor art' 48, alin'
Art.g - prezenta hotdrAre intrd in vigoare gi se comunicd potrivit
publica locald'
(2), art.49, atin. (1t;i ;1" ui. tl7, lit. (e) Oii t-ege-a y.-21512001 privind adminislralia
Bacau;Primarul comunei
cu modificarile gi completdrile ulterioaie, la:- lns-titulia PrefectuluiJude{ul
si amenajarea
Urbanism
de
ntopana. compartimentul financiar contabil compartimentului
cdtre mass-media
comunicare
teritoriului;compartimentul Relatii cu publicul pentru afigare 9i
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