ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA COSTIŞA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
NR. 46 DIN 29.09.2017
privind organizarea de licitaţie publică în vederea concesionării
a două suprafeţe de teren situat în intravilanul satului Costişa,
comuna Costişa , Judeţul Neamţ
Consiliul Local al comunei Costişa,judeţul Neamţ;
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Costișa , Județul Neamț din care
rezultă oportunitatea valorificării fiecărei suprafețe de teren disponibilă , în scopul atragerii de venituri
la bugetul local.
Având în vedere dispoziţiile art.36 alin.(2) litera “c” , alin.(5) lit.”a” precum şi ale art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţie publică locală , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1 Aprobă organizarea de licitaţie publică în vederea concesionării următoarelor suprafeţe de
teren aflat în domeniul privat al comunei Costişa , pe o perioadă de 49 ani.
1.Teren intravilan 1 N în suprafață de 1.114 mp. , categoria de folosință neproductiv , situat în
intravilanul satului Costișa , Str.Castanilor , comuna Costișa , Județul Neamț.
Aprobă Raportul de evaluare nr. 3017/T/21.09.2017 2017 întocmit de Biroul Expert Tehnic
Judiciar Evaluator A.N.E.V.A.R. Ing.Mondan Gheorghe cu valoarea de 1,08 euro / mp. Prețul de pornire a
licitației rezultând din valoarea de piață împărțită la durata în ani a concesiunii , respectiv 111,4 lei/an .
2.Teren intravilan 1 A în suprafață de 932 mp. , categorie de folosință arabil situat pe Str.Gării
Sat Costișa,Comuna Costișa , Județul Neamț.
Aprobă Raportului de evaluare nr.3018/T/21.09.2017 întocmit de Biroul Expert Tehnic Judiciar
Evaluator A.N.E.V.A.R. Ing.Mondan Gheorghe cu valoarea de 1,81 euro/mp./an.Prețul de pornire a
licitației rezultă din valoarea de piață împărțită la durata contractului de concesiune , respective 159
lei/an.
Art.2 Anunţul pentru organizarea licitaţiei va fi publicat la sediul Consiliului Local , precum și
într-un ziar local , urmând ca licitaţia să aibă loc în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului.
Art.4 Secretarul comunei Costişa va înainta şi comunica prezenta hotărâre , autorităţilor şi
persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
GHEORGHE VIERIU
Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei,
Adrian Barcan

