
ROMÂNIA 
JUDEȚUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIRA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind concesionarea directa a unor terenuri aparținând domeniului privat    al comunei Bira 
nr.3 din IANUARIE 2022 

 
      Consiliul local al Comunei Bira, judeţul Neamţ; 
   Având în vedere referatul de aprobare înaintat de Primarul Comunei Bira 
nr.122 din 10.01.2022  şi Raportul de specialitate al Compartimentui Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Primariei Comunei Bira. 
      Având în vedere cererile  nr. 280/01.02.2021 și nr.719/18.03.2021 inregistrate la Primăria comunei Bira  privind 
concesionarea directa a unor suprafețe de teren aferente constructiilor  ; 
     Luând in considerare HCL nr.9 din 30.03.2012,anexa nr.2 ,nr.crt.38 privind insusirea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului privat 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.13 alin ( 1 )  ș i  art.22 alin (2)din Legea 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata; 
            - art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare; 
       Tinând cont de avizele Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu nr.2452NT/20.12.2021,nr 
.2454NT/20.12.2021 și nr.2455NT/20.12.2021 ; 
     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 directa a unor  terenuri din domeniul privat al comunei Bira pe o perioada de 5 

(cinci)ani, conform anexei nr.1, parte integranta la prezenta hotarare. 
       Art.2. Terenurile mentionate la art.1 sunt  inscrise in Cartea Funciara și au  valoarea totală de inventar  de 

11.774,00 lei 
         Art.3. Redeventa este de 8,88 lei/mp/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. De la data prezentei hotărâri se actualizează  suprafața concesionată ,care devine  321 mp și valoarea 

redeventei  care devine  8,88 lei/mp/an.... din cadrul  contractului  de concesiune nr.2889  din  28.10.2016  încheiat 

cu  Ignat Constantin. 

      Art.5. Se împuterniceste Primarul comunei Bira să semneze în numele Consiliului Local, contractul de concesiune 
directa. 

     Art.6. 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.7. Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al comunei , in 

termenul prevazut de lege, primarului comunei Bira, prefectului judetului Neamt, se depune in format electronic, 
pe pagina de internet www.bira.ro, in MONITORUL OFICIAL LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”. 

 
 
 

                   Iniţiator ,                                                                  Avizat pentru legalitate 
                   Primar ,                                                                  Secretar general al  Comunei Bira, 
                      Petraru Dănuț                                                           Dancă Maria 

http://www.bira.ro,/


 
 

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

                                                      Lista terenuri concesionate direct  
 
 

 

Nr 
crt 

Numele solicitantului  
proprietar de construcție 

Nr. 
cerere  

Suprafata 
aprobată(mp) 

Nr. cadastral Redeventă 
Lei/mp/an 

1 SC CAMIRAM FOREST SRT  351  NC 51199 8,88 

2 ARNĂUTU PAULA  107 NC 51202 8,88 

                    Actualizare contract concesiune nr. 2889  din  28.10.2016   

3 IGNAT CONSTANTIN  321 NC 51200 8,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMARIA COMUNEI BIRA 
COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 Nr.171 din 13.01.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La Proiectul de hotarare privind concesionarea directa a unor terenuri aparținând domeniului privat    al 

comunei Bira 
 

              Având în vedere expunerea de motive  înaintată de Primarul Comunei Bira cu  

nr.122 din 10.01.2022  privind concesionarea directa a unor terenuri aparținând domeniului privat    al comunei 
Bira 

 
           Având în vedere cererile  nr. 280/01.02.2021  depusă de Arnăutu Paula  și nr.719/18.03.2021 depusă de 

reprezentantul SC CAMIRAM FOREST SRL ,înregistrate la Primăria comunei Bira  privind concesionarea directa a 

unor suprafețe de teren aferente constructiilor  ; 

          Constatând faptul ca trebuie actualizat contractul de concesiune  nr.2889  din  28.10.2016  încheiat cu  Ignat 

Constantin ,atât ca valoare redevență  cât și ca suprafață aferentă construcției concesionată către acesta; 

            Luând in considerare HCL nr.9 din 30.03.2012,anexa nr.2 ,nr.crt.38 privind însusirea inventarului bunurilor 
care apartin domeniului privat al Comunei Bira,unde este înscrisă suprafata totală de 779 mp ,in valoare torală de 
11.774,00 lei ,care a fost dezmembrată în loturile corespunzătoare fiecărui spațiu cumpărat de solicitanții de 
concesiune pentru  imobilul cu NC 51088 ; 
   
            - art.13 alin ( 1 )  ș i  art.22 alin (2)din Legea 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata; 
            - art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare; 
       Tinând cont de avizele Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu nr.2452NT/20.12.2021,nr 
.2454NT/20.12.2021 și nr.2455NT/20.12.2021 ; 
        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; 
            In consecinta, in conformitate cu prevederile art. 196 alin( 1). lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ , propunem Consiliului local al comunei Bira analizarea oportunitatii adoptarii unei hotarari prin care 
sa se aprobe: 
-Concesionarea directa a  terenurilor  si actualizare contract de concesiune  nr.2889  din  28.10.2016  încheiat cu  
Ignat Constantin  conform anexei  nr.1 ; 
-Valoarea redevenței pentru un mp /lei/an,conform anexei nr.2  
 -Actualizare redevenței cu rata inflației  sau prin Hotarari ale Consiliului Local al comunei Bira. 
 
 
 
                                Intocmit, 
                  Știrbu Irina 
 

 

 

 

 

 



Comuna Bira 

Nr.122 din 10.01.2022 

 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

privind concesionarea directa a unor terenuri aparținând domeniului privat    al comunei Bira 
 

 
          Având în vedere cererile  : nr. 280/01.02.2021  depusă de Arnăutu Paula  și nr.719/18.03.2021 depusă de 

reprezentantul SC CAMIRAM FOREST SRL ,înregistrate la Primăria comunei Bira  privind concesionarea directa a 

unor suprafețe de teren aferente constructiilor  ; 

          Constatând faptul ca trebuie actualizat contractul de concesiune  nr.2889  din  28.10.2016  încheiat cu  Ignat 

Constantin ,atât ca valoare redevență  cât și ca suprafață aferentă construcției concesionată către acesta; 

                Luând in considerare HCL nr.9 din 30.03.2012,anexa nr.2 ,nr.crt.38 privind  însusirea inventarului bunurilor 
care apartin domeniului privat al Comunei Bira,unde este înscrisă suprafata totală de 779 mp din imobilul cu NC 
51088  care a fost dezmembrată în loturile corespunzătoare fiecărui spațiu cumpărat de solicitanții concesiunii  ; 
   
            - art.13 alin ( 1 )  ș i  art.22 alin (2)din Legea 50/1991 privind  autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, republicata; 
            - art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare; 
       Tinând cont de avizele Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu nr.2452NT/20.12.2021,nr 
.2454NT/20.12.2021 și nr.2455NT/20.12.2021 ; 
        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; 

   Inițiez proiectul de hotărâre  pentru : 
-Concesionarea directa a  terenurilor  din anexa la PH cu  perioada de valabilitate de 5(cinci) ani de la data semnarii 
procesului verbal de predare -primire, tariful de concesiune fiind stabilit prin prezentul proiect de hotarâre. 
- Actualizarea contractului de concesiune  nr.2889  din  28.10.2016  încheiat cu  Ignat Constantin ,atât ca valoare 

redevență  cât și ca suprafață aferentă construcției concesionată către acesta; 

- Redeventa se va modifica  prin aplicarea ratei de  inflație  sau cu  Hotarari ale Consiliului Local al comunei Bira.  

 

 
Iniţiator, PRIMAR, 

Danut PETRARU 

 


