
ROIUAI.{iA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI
PIATRA SOIMULUI

H O TARAR E

pdvind aprobarea,,STUDIULUI DE OPORTUNITATE",,,RAPORTULUI DE EVALUARE"
si a ,,CAIETULUI DE SARCINI",pentru concesionarea pe durala a 49 ani ,a SALII DE
FESTMTATI -nefunctiona-la in suprafata de 139 m.p. impreuna cu terenul aferent in
supmfata de 518 m.p.,situate in intravilanul satului LUMINIS si apartinald domeniului privat
al Comunei Piatra Soimului.

Consiliul Local al Comunei Piatra Soimului judetul Neamt;
Vazand Referatul de specialitate nr.1779 din 06.02.2017 , apartinand compartimentului

URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI SI MEDIU,
Tinandcontde EXPUNEREA DE MOTIVEnT. 1780 dtn06.02.2077,

apartinand comisiilor de specialitate,care este favorabil;
Luand act de RAPORTUL DE EVALUAREintocmit de SC.CONS.-EXPEM

S.R.L.PIATRA NEAMT;
In conformitate cu prevederile art.7,10 alin.(1),12 a1in.(1),14,15 din OUG ru'.54/2006-

privind regimul contactelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
In temeiul prevederilor 0fi.36, alin. Q),lit."b si ,,c".alin. (4),11t."d, alin.5, lit."a",

,,b","c", aiin.6,iit;'a", pct.9 si pct. 18 , art. 45, alin. (2),1it. "d" si ,,e" precum si aie art. i23,
alin. (1) si (20) din Legea t 21512001 - privind administratia publica loca.la - republicata (r3) -
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Ar-t.1.-Se aproba,,STUDIUL DE OPORILTNITAIE",,,CAIETUL DE SARCINI" si

,,RAPORIUL DE EVALUARE" ,intocmite in vederea concesionarii prin licitatie publica a
obiectivului ,,SALA DE FESTIVITAII-nefunctionala in suprafata construita de 139 m.p. si a
terenului aferent in suprafata de 5 18 m.p. apartinand domeniului privat al Comunei Piatra
Soimului ,situate in intravilanul satului Luminis.

Art.2 (l).-Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a

obiectivului ,,SALA DE FESTIVITATI-nefunctionala in suprafata de 139 m.p. si a terenului
aferent in suprafata de 518 m.p. situate in intravilanul satului LUMINIS si apartinand
domeniului privat al Comunei Piatra Soimului pentru amenaj area unei sectii de pEleti.

(2) Durata concesionarii obiectivului ,,SALA DE FESTlVlTAfl-nefirnctionala in
suprafata de 139 m.p. si a terenului aferent in suprafata de 518 m.p. este de 49 ani ,de la
data incheierii contractului.

(3) Pretul de pornire al licitatiei este de 225 euro, respectiv 1011 lei/proprietate/an.

Art.3.-Licitatia va avea loc la data de 15.03.2017. ora 12.00 la sediul CONSILIULUI
LOCAL PIAIR,A. SOIMULUI.

Ar1.4.-Se imputerniceste domnul NICORESCU NECULAI - PRIMARUL Conuner



PIAIRA SOIMULUI , judetul NEAM! sa asigure organizarca si desfasurarea licitatiei in
conditiile legii si dupa adjudecare,sa semneze contractul de concesiune.

Art.5.-Secretarul Comunei Piatra Soimului, judetul Neam! va comunica prezenta
hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.
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