
ROMANIA
ruDETUL SUCEAVA
COMLTNA BRE AZA

- CONSILIUL LOCAL

H o r An A R E

privind concesionarea prin licitalie publica a suprafelei de 3,00 ha. teren p[gune pe o

perioadd de 10 ani situat pe trupul de pigune Dadu-Bagca-Manaild, imobil care face parte din

domeniul privat al comunei Breaza,judeful Suceava, in administrarea, proprietatea gi patrimoniul

Consiliului local al comunei Breaza,judeful Suceava.-

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI B R E AZ A,
JUDETUL SUCEAVA

AvAnd in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotarAre prezentat de primarul comunei Breaza,

judelul Suceava;
- Raportul de specialitate la proiectul de hotdrAre prezentat de viceprimarul comunei

Breaza, judeiul Suceava;
- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare

economico-socia1d, buget, finanle, administrarea domeniului public Ei privat, urbanism 9i amenajarea

teritoriului, proteclia mediului, agricultwd, ptlatuare, comer! din cadrul Consiliului local al

comunei Breaza,judelul Suceava;
- prevederile art. 4 din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate publicd, cu

modific5.rile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 871 - 873 din Legea rtr.28712009 privind Codul Civil, cu modificdrile

;i completirile ulterioare;
prevederile Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 5412006 privrnd regirnul

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica aprobati cu modif,rcdri prin Legea nr.

22t2007;

- linAnd cont HotirArea nr. 30 din 23.10.2014 privind Inventarul bunurilor care aparlin
domeniului privat al comunei Breaza,judeful Suceava in administrarea, proprietatea gi patriminiul
Consiliului local al comunei Breaza,judelul Suceava;

- adresa nr. 1364 din 05.03.2017 emisa de Direclia pentru Agriculturi Suceava,

In temeiul prevederilor art.36 aliniatul (2)litera "b" ;i "c", aliniatul (5) litera "b", art.
45 aliniatul (1) ;i aliniatul (3), art. 115 aliniatul (1) litera "b", art. lI9 gi art. 123 aliniatul (1) ;i
aliniatul (2) din Legea administraiei publice iocale rr. 21512001, republicatd, cu modificirile ;i
completdrile ulterioare :

H o t 5 r I s t e:

Art. l. Se aprobd concesionarea prin licitalie publica deschisa a suprafelei de 3,00 ha.
enpdgune pe o perioadS, de 10 ani, situat pe trupul de pd;une Dadu-Bagca-Manaila, imobil care

pSrte din domeniul privat al comunei Breaza,judelul Suceava, in administrarea, administrarea
niul Consiliului 1o cal al comunei Breaza,judeful Suceava;

Art. 2. Se aprobd studiu de oportunitate privind concesionarea prin licitalie publici
a imobilului in suprafa![ de 3,00 ha. teren din domeniul privat al comunei Breaza,judeful
conform anexei, care face parte integrant[ la prezetrta hotdrAre ;
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Art. 3. Se aprobd raportul de evaluare a proprietdlii irnobiliare funciard situati tn trupul

de plEune Dadu-Baqca-Manail[ in suprafald de 3,00 ha. teren din domeniul privat al comunei

Breaza,judelul Suceava, conform anexei, care face parte lrtegrantd la prezenta hotardre ;

Art. 4. Se aprobd caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitalie publica deschisd a

imobilului in suprafalI de 3,00 ha. teren din domeniul privat al comunei Breaza,judegul Suceava,

conform anexei, care face parte integranti la prezentahotdr0re ;

Art. 5. Se aplobd contractul de concesiune - cadru privrnd concesionarea prin licitalie

publicd deschisd a bunului proprietate privatS. a comunei Breaza,judelul Suceava, conform anexei,

care face parte integrant[ la prezenta hotarire;

Art. 6. Se aprobd o taxd in sumd de 50 lei pentru contravaloarea caietului de sarcini qi o

tax[ in sumi de 1.000 lei reprezent6nd garanlia de participare la licitalie ;

Art. 7. Se desemneazd, Comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea suprafelei de

3,00 ha. teren pd;une pe trupul de pdgune Dadu-Bagca-Manaila, in urmdtoarea componenld :

f .ing. Cosinschi Corneliu viceprimar - pre;edinte ;

consilier jurric - membru ;

inspector superior - membru ;

inspector principal - membru ;

consilier local - membru;

Art. 8. Licitalia public[ pentru concesionarea suprafelei de 3,00 ha. teren pdqune va aYea

loc in ziua de 24 mai 2017, orele 09,00 la sediul autoritAlii administraliei publice locale ;

, Art. 9. Primarul comunei Breaza,judelul Suceava se mandateazdsd incheie contractul de

concesiune cu cfutigdtorul licitaliei publice;

Art. L0. Primarul comunei Breaza,judelul Suceava, prin aparatul de specialitate va aduce

indeplinire prevederile prezentei hotdriri iar secretarul comunei Breaza, judelui Suceava va
munica prezenta hotdrdre Instituliei Prefectului - judelul Suceava, primarului comunei Breaza qi

interesate ln condiliile legii.-

gedin!a,

'-Mihaela Costeliuc

2. jr.Matei Mihai
3. Gramadf, Elena-Dafina
4. Macovei Maricica
5. Jaran Petru
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