
--- ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIT,JL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
Cu privire la : concesionarea prin licitatie publica a

onuitet", din domeniul privat al orasului Piatra Olt

Consiliul Local al orasului Piataolt
Av6nd in vedere :

- Raportul a. rp""iurit t" al biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului, rtr-20441127.11.2012 prin care se

propune ,on"ur'ioo** unui teren in suprafata de 208,23 mp apartinand domeniului privat al orasului Piatra

olt;
- Hotararea consiliului Local nr.26 lo7.06.2010 privind aprobarea inventarierii anuale a domoniului privat al

orasului Piata Olt, Poz309;
-Raportul de evaluis nr.17675/l2.og.z0lz a unui teren din domeniul privat al orasului Piafa olt, intocmit de

evaluator autorizat
-prevederile art. g6, alin. 5 , lit. a din rrgea w.215t2001 a Administafiei Publice Locale, republicata,

modificata si comPletata;
-Raportul comisiei economice,adminisrarea domeniului public si privatdin cadrul Consiliului Local ;

In temeiul art . 45 (3) din Lg"" nr.215t2001privind Administratia Publica Locala , republicata

1,. modificata si comPletata;

HOTARASTE

Art.l. Se aproba concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata da 208,25 mp din totalul de

3200 mp, prrtro amenajare spatiu activitati economice, situat in Cv 20, P 1008 situat in orasul Piatra Olt ,

pentru o perioada de 49 de ani.
Art,2. Se 

"proUu 
pretul minim al concesiunii in valoare de 10380 lei, platit in termen de 25 ani dupa cum

urrneazl,.
- la sernnarea contracfului redeventa aferenta pentru minim t0 ani;

- incepand din anul al l l lea redeventa platita in rate egale indexata cu rata inflatiei raportat la data

semnarii conEactului fnalizatapana la 25 de ani '

Art.3. Se aprob6 studiu de oportunitateii caietul de sarcini , anexa nr.l si 2laprez*ntahotarare.

Art.4.Se aproba documentalia de atibuire, anexa 3 laprezsntzhotirare'
Art 5. Terenul propus penfiu concesionare face parte din domeniul privat al orasului Piatra Olt , aprobat prin

hotararea Consiliului Local nr. 26 t 2OlO ,poz.3li9 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 ,rrp""ti, cole care reglementeaza regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul roman in

L oerioada 6 martie lg41 - 22 dJcembrie 1989 , nu este grevat de sarcini , nu face obiectul weunui litigiu,si nu

-' iace parte din rezerva oomisiei locale de fond funciar .

Art.6. Prezenta hotarare se comunica la :

- Institutia Prefectului - Judeful Olt;
- Primarului orasului Piata Olt
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