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JLDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la : concesionarea prin licitatie publica a

unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piatra Olt
Av6nd in vedere :

- Raportul de specialitate al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, nr. 13651122.03.2016

prin care se propune concesionarea unui teren in suprafata de 2419 mp apartinand domeniului privat al

orasului Piatra Olt;
- Prevederile art.13 alin. 1 si alin.3 din Legea 5011991, republicat[, privind attorizarea executdrii

lucr[rilor de constructii;
- Hotararea Consiliului Local nr.6128.01.2016 privind aprobarea inventarierii anuale a domeniului
privat al orasului Piatra Olt, poz.313;
- Carteafunciara nr.5155412016 prin care se atesta proprietatea orasului Piatra Olt
- Raportul de evaluare nr.13536121.03.2016 a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra Olt,

intocmit de evaluator autorizat;
-Prevederile Legii nr.2212007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernulur nr. 5412046

privind regimul contractelor de concesiunede bunuri proprietate public
-Prevederile HG nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr. 5412006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate

publica
- Prevederile art. 36, alin. 5 , lit. b si art.123 (1) si (2) din Legea nr.21512001 a Administra{iei Publice

Locale, republicata, modificata si completata;
-Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local

In temeiul art. 45 (3) si art.115 (1) lit.b din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica

Locala , republicata modificata si completata;
HOTARASTE

Art.l. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unui teren ce apartine domeniului privat al

orasului Piatra Olt, in suprafata de 2419 mp , pentru constructii agrozootehnice, situat in T 104 P

81012 , pentru o perioada de 49 de ani.
Art.2.Se insuoseste raportul de evaluare a terenului situat in T 104 P 87012 in suprafatd de 2419

lnp, nr. 13536121.03.2016.
Art.3.Se aproba studiul de oportunitate al concesiunii prevdzvt in anexa tr. 1, caietul de sarcini

prevdzut in anexa ffi. 2, procedura privind organizarea qi desfEqurarea concesiondrii, prevdzutd in

anexa nr. 3, contractul-cadru ,prevdzut in anexa nr. 4;

Anexele nr. 1- 4 fac parte din prezenta hotdrAre.

Art 4. Terenul propus pentru concesionare face parte din domeniul privat al orasului Piatra Olt ,

aprobat prin hotararea Consiliului Local nr.6128.01.2016 , poz.313 si nu face obiectul unor cereri de

reconstituire a dreptului de proprietate privata sau de restituire , in temeiul actelor normative cu

caracter special privind fondul funciar respectiv cele care reglementeaza regimul juridic al

imobilelor preluate abuziv de statul roman in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 , nu este

grevat de sarcini , nu face obiectul vreunui litigiu,si nu face parte din rezerva comisiei locale de fond

funciar .

Art.5. Prezentahotarare se comunica la :

- Institulia Prefectului - Judelul Olt;
- Primarului orasului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate

PRESEDINTE DE SEDINTA
SE,CRETAR,

Hotarare a fost adontata cu 14 voturi oentru: unanimitate


