
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIRA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind concesionarea prin licitatie publica cu strigare  a unui teren  aparținând domeniului public   al comunei Bira 
nr……………din……………… 

 
      Consiliul local al Comunei Bira, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere referatul de aprobare înaintat de Primarul Comunei Bira 
nr.1476  din 18.05.2022  şi Raportul de specialitate nr. 1478 din 18.05.2022   al Compartimentului Urbanism si 
Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Bira. 
     Având în vedere solicitarea Camerei  de Conturi Neamț din raportul de control nr.2267/20.08.2021 si Decizia  
nr.31 din  24.11.2021 privind valorificarea eficientă prin concesionare a unor suprafețe de teren din domeniul public  
și privat al comunei Bira  ; 
     Luând in considerare HCL nr.9 din 30.03.2012,anexa nr.1 ,nr.crt.27 privind însusirea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public  al Comunei Bira; 
    Având in vedere prevederile : art.108 litera (b), art.129, litera (b), art.354, art.355, art.362 alin (1)si (3) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
            - art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare; 
       Tinând cont de avizul  Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu nr.1522NT/07.06.2022; 
     În temeiul prevederilor art.108, alin(b) , art.139, alin (3),lit.g, art.196, alin (1), lit.a, art.243, alin (1), lit.a privind 
Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind  Codul Administrativ 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitație  publică cu strigare a terenului  din domeniul public al comunei Bira 

pe o perioada de 30 (treizeci )ani, conform anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotarare. 
       Art.2. Terenul mentionat la art.1 este  înscris în Cartea Funciara cu NC 51259/Bira   și are  valoarea  de inventar  

de 167.412  lei 
         Art.3. Redeventa este de 3.150 lei/an, conform raportului de evaluare care este anexa nr.2 la prezenta hotărâre 
iar  ulterior pretul va fi indexat in functie de coeficientul de inflatie si de Hotarari ale Consiliului Local al comunei Bira. 
          Art. 4. Se aproba studiul de oportunitate care este anexa nr.3 la această hotărâre. 
          Art. 5. Se aprobă Caietul de sarcini privind  desfășurarea licitației și condițiile de concesiune care este anexa 
nr.4 la prezenta hotărâre. 
           Art.6 . Se împuterniceste Primarul comunei Bira să semneze în numele Consiliului Local, contractul de 
concesiune a terenului ”Pășune comunală ”Târg Bira”. 
          Art.7 . Compartiment Urbanism şi Amenajarea Teritoriului si Compartimentul  Venituri, Taxe si Impozite din 
cadrul Primăriei Comunei Bira va lua măsurile corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
           Art.8. Această  hotărâre se comunică  în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei , in 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bira, prefectului judetului Neamt, se publică în format electronic, pe 
pagina de internet www.bira.ro, in MONITORUL OFICIAL LOCAL – Hotărâri ale Consiliului Local”. 

 
 
 
 

Iniţiator ,                                                           Avizat legalitate, 
Primar ,                                                          Secretar general al  Comunei Bira, 

                                  Petraru Dănuț                                                                             Dancă Maria 
 
 
 

http://www.bira.ro,/


 
 
 
 
 
 

                                                              Anexa nr.1  la HCL nr…………..din………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

                                                      Teren concesionat prin licitație publică cu strigare  
 
 

 

Nr 
crt 

Denumire  imobil Nr 
Inventar 

Suprafata 
aprobată(mp) 

Nr. cadastral Redeventă 
Lei /an 
 

1 Pășune comunală ”Târg 
Bira” 

115 58.000,00 NC 51259/Bira 3.150 ,00 
 
 

 


