
privind contracte de concesiuni i de mnchirieri terenuri 

Consiiul Local al orauIui Comânefli, jud. Bacäu, Intrunit In edinta ordinara din 
27.10.2017. 

Avind in vedere: 
Raportul nr.39055/16.10.2017 formulat de Serviciul Urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate at Primarului orawlui ComAnefli, prin care propune mncheierea 
unui nou contract de concesiune teren din domeniul privat al Oraului Comanefli, prin 
Incredintare directà, ca unnare a schimbarii beneficiarului, amãnarea mnchirierii unui spaiu 
din domeniul public al Orau1ui Comànqti, cu destinafia de locuintA; 

- Expunerea de motive nr.39055/B/1 6.10.2017 a Primarului Oraului Comãneti; 
- Avizele favorabile ale S comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

ComAneti. 
In conformitate cu: 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica §i regimul juridical acesteia; 
- Planul Urbanistic General al oraului Comaneti fl Regulamentul General de 

Urbanism, aferent; 
- Prevederile cap. 11, art. 13, alin.(1) §i alin.(3), din Legea nr.50/1 991, privind 

autorizarea executarii lucrArilor de constructii,  republicata §i modificata; 
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

In temeiul art. 36, aIm. (2), lit.c, aIm. (5),lit.a, art. 45, art. 48 aIIm. (2), art. 115, 
alin.(1), lit. b, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatà, cu 
modificarile qi completirile ulterioare, adoptA urmàtoarea 

KOTARARt 
Art.1 (1) Consiliul Local al oraului Comaneti aprobA Incheierea unui nou contract 

de concesiune teren din domeniul privat al oraului Comaneti, prin incredintare directa, ca 
urmare a schimbarii beneficiarului, conform Anexei nr. 1, ce face parte din prezenta 
hotàráre; 



(2) Prin grija Serviciului Urbanism se va Incheia cu respectarea legii, Ufl flOU 
contract de concesiune teren, pentru terenul prevAzut In Anexa nr. I i se va rezilia 
contractul cu fostul beneficiarlconcesjonar. 

Art.2 Consiliul Local al orauIui Comanefli amãnA Inchirierea spatiului din 
domeniul public al Oraului Comanefli, Str. oimului, nr. 35, cu destinaçia de locuinTa, 
paM la reverificarea documentaçiei care a stat la baza solicitarii de Inchiriere i stabilirea 
cadrului legal. 

Art.3 Prezenta hotArãre se va comunica Jnstitutiei Prefectului judeului Bacàu, 
Primarului oraului Comanefli, precum 	§i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul Oraului Comanefli, pentru ducere la indeplinire. 

Preedinte de edintä, 	 Contrasemneaza, 
Consilier local 
	

Secretarul oraului 
GhiurcA Ion 	 Jurist Daniela Chirila 

Nr. f5L din 27.10.2017 



Ghjurca Jon 

ANEXA nrA la  
HOtàrârea 1W. 	/27.10.2017 

Destinatie 
Valoare Fde valabijit 

Lei, $/an (ani) 
Fabrica prelucrare lemn 01.01.20 
11.560 1ei/an 15.07.2029 

Contrasemneaza, 
Secretarul Orau Jul 

Jurist Danjeja ChjrjJ 

JIJDETIJL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULIJ! COMANESTI 

1. 

 

INCHEIERE CONTRACT DE CONCESIUNE - rin schimbarea beneficiarui
ni 

Nr/ Data 	
beneficiar 	Supra 

	

 

initial 	 be efici. 
	 P, 

Conces. 	SC GREEN 	Sc BASPROD SRL 

Preed;nte de edinta, 	Seryiciul Urbanism, 
Consijier local 

Ref spec bT iana Sofron 


