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privind contracte de concesiuni si de inchirieri terenuri 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinard 
Din 22 .10.2021. 
Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 44773 din 08.10.2021 formulat de Serviciul 
Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Comanesti, prin 
care propune incheierea unor noi contracte de concesiune teren din domeniul privat al 
Orasului Comanesti, prin incredintare directa, ca urmare a schimbarii beneficiarilor, din 
domeniul privat al Orasului Comanesti, incheierea unui nou contract de concesiune 
teren din domeniul privat al Orasului Comanesti, prin incredintare directa, In 
prelungirea propriefatii, prelungirea contractului de chine prin intocmirea unui act 
aditional la contract existent. 

- Referatul de aprobare nr. 44773/b din 08. 10. 2021 al Primarului Orasului 
Comanesti; 

A  - Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Comanesti. 
In conformitate Cu: 

- prevederile art. 297, art. 302, art. 303 alin.(1), art. 333 alin. (1), alin. (2), din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Planul Urbanistic General al orasului Comanesti i Regulamentul General de 
Urbanism, aferent; 

- prevederile cap. II, art. 13, alin. (1) si alin. (3), art. 15, lit .e, art. 41 din Legea 
nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata 
modificata. ; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 
In temeiul art. 129, aim. (2), lit. c, aim. (6), lit, a, art. 139 alin. (1) , art. 196, aim. 

(1), lit, a, art. 197, alin.(1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
adopta urmatoarea 

Art.1(1)  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba incheierea unor noi 
contracte de concesiune teren din domeniul privat al orasului Comanesti si transmiterea 
dreptului de concesiune noilor proprietari ai constructiilor, conform prevederilor din 
Anexa nr.1, ce face parte din prezenta hotarare. 
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(2)Prin grija Serviciului Urbanism se vor incheia cu respectarea legii, noi 
contracte de concesiune teren, pentru terenurile prevazute in Anexa nr.1 

Art.2 (1) Consiliul Local al orasului Comanesti aproba incheierea unui nou contract de 
concesiune teren din domeniul privat al Orasului Comanesti, prin incredintare directa, in 
prelungirea proprietatii conform prevederilor din Anexa nr. 2, ce face parte din prezenta 
hotarare. 

(2) Prin grija Serviciului Urbanism se va incheia cu respectarea legii, un nou 
contract de concesiune teren, pentru terenul prevazut in Anexa nr. 2. 
Art.3  (1) Consiliul Local al orasului Comanesti aproba prelungirea contractului de 
chine prin intocmirea unui act aditional la contract exstent din domeniul privat al 
Orasului Comanesti, prevederilor din Anexa nr. 3, ce face parte din prezenta hotarare. 

(2) Prin grija Serviciului Urbanism se va incheia cu respectarea legii, un nou act 
adtional la contractul de inchiriere existent, conform prevederilor din Anexa nr. 3. 

Art.4  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Back', 
Primarului orasului Comanesti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul Orasului Comanesti, pentru ducere la 
indeplinire i poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul 
Baca'. 

Presedinte de sedintii, 
Consilier local --=-----.----%-, ------,-, 
Florin Callia  
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Nr.  /33 	 . 
Din 22.10. 2021 	_...,. 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

Jurist, Daniela Chirila 
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ANEXA nr. 1 la HCL nr. 	6 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

iNCHEIERE CONTRACTE DE CONCESIUNE TEREN — prin schimbarea beneficiarilor 

Tipul contr. 	 Nume beneficiar 	Numele nou 	 Supraf. 	Amplasament 	Destinatie teren 	Perioada de valabilitate 
Nr/ Data 	 initial 	 beneficiar 	 -mp.- 	 Valoare 	 (ani) 

Lei, $/an , 
Contract de concesiune nr.3 din Ardeleanu 	Ardeleanu Liliana 	 31 mp 
13.03.2020 	 Cosmin 

Contract de concesiune nr. 3 din Vjda Kinga, Vajda Cojocaru Mariana 	 27 mp 
10.02.2021 	 Zoita,Vajda 

Hodges Ferenc 

Preedinte de sedinta, 
Consilier local 	 
Florin Coz 

N\\ 
, 	* 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

Jurist, Daniela Chirilä 

Arhitect Sef, 
Ing. Cosmin Alexandru Chiriac 

Garaj 01.11.2021 
585 lei 24.05.2026 

Garaj 01.11.2021 
349,88 lei 01.04.2045 



JUDETUL BACAU 
	

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 7  3 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COMANESTI 

INCHEIERE CONTRACT DE CONCESIUNE- prin incredintare directi: 

Nr. crt. 	Beneficiar 	Amplasament 	Destinatie 	Suprafata 	Valoarea lei/an Perioada de 
Teren 	Mp 	 valabilitate 

1 	 Elisei Romeo 	 Realizare 	14,00 mp 	132 lei/an 	25 ani 
balcon in 	 01.11.2021 
extinedrea 	 31.12.2046 
proprietkii 

Preedinte de edinta, 	 Contrasemneaza, 	 Arhitect 
Consilier local 
	

Secretar general 
	

Ing. Cosmin Alexandru Chiriac 
Florin Coz 	0 
	

Jurist, Daniela Chirilä 



ANEXA NR. 3 la HCL nr. 	3 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL AL OIRASULUI COMANESTI 

1NCHEIERE CONTRACTE DE CHIRIE — existent 

Tipul contr. 	Nume beneficiar 	 Amplasamnet 	Supraf. 	Destinatie 	 Perioada de valabilitate 
Nr/ Data 	 initial 	 -mp.- 	Spatiu 	Valoare 	 (ani) 

Lei/mp/an 

Act Aditional nr. P.F.A. BASCA CORN ELIU 	Colegiu Dimitrie Ghica 	1,0 mp 	Str. Liceului 	30 lei/mp/lund 	01.11.2021 
24/2017 	CONSTANTIN 	 nr.1 (bauturi 	360 lei/mp/an 	31.12.2024 

calde) 

Presedinte de sedinta, 
Consilier local • 

Florin Corm(' 
* 7 --=1-1-) 

■ 

Contrasemneaza, 
Secretar general 

Jurist, Daniela Chirilä 

Arhitect Set 
Ing. Cosmin Alexandru Chiriac 


