
Comuna Bira 
Nr.1476 din 18.05.2022 
 
 

REFERAT DE  APROBARE  

privind concesionarea prin  licitație  publică cu strigare a unui teren  aparținând domeniului 
public    al comunei Bira 

 
  
     Având în vedere că a fost înscris la cartea funciară a localității Bira terenul ”Pășune 

comunală Târg Bira”  cu NC 51259/Bira și ținând cont de  solicitarea Camerei  de Conturi 

Neamț din raportul de control nr.2267/20.08.2021 cât și de  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 în considerare H.C.L. nr.9 din 30.03.2012,anexa nr.1 ,nr.crt.27  privind  
însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Bira,unde este 
înscrisă suprafata totală de 58.000,00 mp  pășune comunală Târg Bira cu NC 51259  ; 
   
            - art.27 alin (1) din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicitătii imobiliare; 
       Tinând cont de avizele Agentiei Nationale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale cu 
nr.1522NT din 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; 
   Inițiez proiectul de hotărâre  pentru : 

-Concesionarea prin licitație  publică cu strigare a  terenului   din anexa nr.1  la P.H. privind 
concesionarea prin  licitație  publică cu strigare a unui teren  aparținând domeniului public    
al comunei Bira pentru o durată  de 30 (treizeci  ) ani de la data semnarii procesului verbal 
de predare -primire, redevența  fiind stabilită de evaluator  autorizat  ANEVAR și care se va 

aproba prin prezentul proiect de hotărâre. 
- Redevența se va modifica  prin aplicarea ratei de  inflație  sau cu  Hotărâri ale Consiliului  

Local al comunei Bira.  

- Au prioritate la concesiune proprietarii de animale care se înscriu la licitație și au domiciliul 

stabil în comuna Bira.Dacă nu sunt înscriși participanți din comuna Bira ,atunci vor fi 

acceptați la licitație și solicitanții care nu au domiciliul în comuna Bira. 

      Față de cele prezentate mai sus ,am înaintat spre aprobarea consiliului local proiectul de 
hotărâre  privind concesionarea prin  licitație  publică cu strigare a unui teren  aparținând 

domeniului public    al comunei Bira 
 
 

Iniţiator, PRIMAR, 

Danut PETRARU 


