ROMANIA
JUDEŢUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
HOTARÂRE
privind scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea concesionarii unei suprafeţe de
5,50 mp teren aparţinând domeniului public al oraşului Tirgu Neamt
( în incinta Şcolii generale nr. 2 )
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ ;
Având în vedere prevederile art.15 din Legea 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia, art. 123 privind modalitatea de concesionare a bunurilor aparţinând domeniului public din
Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata şi OUG nr. 54/2006 privind contractele de
concesiune de bunuri proprietate publică;
Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 32843 din 03.12.2010 înaintată de primarul oraşului Tîrgu
Neamţ şi de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul
Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2) lit. c, art. 36 alin.(5) lit.,b, art. 45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARAŞTE:
Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionarii a unei suprafeţe de
5,50 mp teren în incinta Şcolii generale nr. 2 Tîrgu Neamţ, pe o perioadă de 5 ani;
Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru scoaterea la licitaţie în vederea concesionării unei
suprafeţe de 5,50 mp teren în incinta Şcolii generale nr. 2 , prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre,
parte integrantă a acesteia;
Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini , prevăzute în anexa 2 la prezenta , parte integrantă a acesteia
Art.4. Se aprobă Instrucţiunile pentru ofertanţi, prevăzute în anexa 3, la prezenta, parte integrantă a
acesteia;
Art.5. Se aprobă componenţa Comisiei de licitaţie prevăzută în anexa 4 la prezenta, parte
integrantă a acesteia.
Art.6. Se aprobă componenţa Comisiei de rezolvare a contestaţiilor prevăzută în anexa 5 la
prezenta, parte integrantă a acesteia.
Art.7 . Preţul de pornire al licitaţiei este de 10 Euro/mp/an, la cursul zilei .
Art.8.
Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu
Neamţ şi Biroul Juridic ,vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri .
Art. 9. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor şi persoanelor interesate .
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