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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica cu strigare  a unui teren  
aparținând domeniului public   al comunei Bira 

 
              Având în vedere referatul  de aprobare   înaintat de Primarul Comunei Bira cu  

nr.1476  din 18.05.2022  privind concesionarea directa a terenului extravilan ”Pășune comunală 
Târg Bira” aparținând domeniului public    al 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   și faptul 

că acest imobil a fost inscris la cartea funciară cu NC 51259/Bira; 

       Luând în 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,unde este înscris terenul  

pășune comunală cu  suprafata totală de 58.000,00 mp ,în valoare de inventar de 167.412  lei;           

           Tinând cont de avizul Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu 
nr.1522NT/07.06.2022. 
        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; 
            În consecinta, în conformitate cu prevederile art. 196 alin( 1). lit (a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ , propunem Consiliului local al comunei Bira analizarea oportunitătii 
adoptarii unei hotărâri prin care să se aprobe: 
-Concesionarea prin licitație publică deschisă  a  terenului ”Pășune comunală Târg Bira” cu 
caracteristicile de identificare  conform anexei  nr.1 la proiectul de hotărîre; 
-Valoarea redevenței de 3.150 /lei/an,conform raportului de evaluare conform  anexei nr.2 la 
proiectul de hotărîre  
 -Studiul  privind necesitatea și oportunitatea concesiuonării conform anexei nr.3 la proiectul de 
hotărîre. 
- Caietul de sarcini privind  desfășurarea licitației și condițiile de concesiune conform anexei nr.4 
la proiectul de hotărîre. 
-Actualizare redevenței cu rata inflației  sau prin Hotarari ale Consiliului Local al comunei Bira. 
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