ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HO T Ă R Â R E A
NR.71 DIN DATA DE 10.10.2018
privind concesionarea fără licitație public a unui teren aparținând domeniului privat al comunei Moldoveni
adiacent cu terenurilor concesionate de către S.C. Agro Servic Moldoveni S.R.L. și I.I. Popa George Nicușor
în suprafață totală de 7250 m.p.
Consiliul Local al comunei Moldoveni,judeţul Neamţ;
Având în vedere Expunera de motive a primarului comunei Moldoveni
Cererea numitei Crețu Florentina administrator al S.C. Agro Service Moldoveni S.R.L. și a numitului Popa
George Nicușor prin care solicită extinderea suprafeței de teren concesionată prin Contractul de concesiune nr.
2.76 din 30.04.2013, respective nr. 2.51 din 24.03.2016, în vederea extinderii construcțiilor
Având în vedere referatul de specialitate înaintat de responsabilul U.A.T. prin care menționează că spre
suprafața de teren solicitată pentru concesionare direct nu există a altă cale de acces;
În conformitate cu prevederile art. 15 lit. ,,e,, din legea nr. 50/1991 privid autorizarea executării lucrărilor
de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Văzând avizul favorabil ale comisiilor de specialitate a consiliului local;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTARARE:
Art.1 Se aprobă concesionarea directă către S.C. Agro Service Moldoveni S.R.L. reprezentată de către
doamna Crețu Florentina a terenului aparținând domeniului privat al comunei Moldoveni, în suprafață de
6.080 m.p., în cvartalul 34, parcela 711, situat adiacent terenului concesionat prin Contractul de concesiune nr.
2.76 din 30.04.2013, (Lot 1 ) în vederea construirii de hale – agricole.
Art.2 Se aprobă concesionarea directă către I.I. Popa George Nicușor reprezentat de către domnul Popa
George Nicușor a terenului aparținând domeniului privat al comunei Moldoveni, în suprafață de 1.150 m.p., în
cvartalul 34, parcela 711, situat adiacent terenului concesionat prin Contractul de concesiune nr. 2.51 din
24.03.2016, (Lot 2 ) în vederea construirii de hale – agricole.
Art.3 Termenul de concesionare este de 49 de ani.
Art.4 Redevența anuală pentru suprafața aprobată la art. 1 și art. 2 se va calcula proporțional între suprafața
concesionata și redevanța calculată în Contractul de concesiune nr. 2.76 din 30.04.2013 și respective în
Contractul de concesiune nr. 2.51 din 24.03.2016.
Art.5 Se împuternicește Primarul Comunei Moldoveni să semneze în numele Consiliului Local, contractul
de concesiune.
Art.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează contabilul primăriei, responsabilul
urbanism – cadastru și achiziții publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moldoveni.
Art.7 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.
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