
 
ROMÂNIA 

JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

GHERĂEŞTI 
 
 

   H O T Ă R Â R E  
privind   aprobarea  Raportului de Evaluare , a Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini 
pentru suprafaŃa de 630 mp teren  intravilan  din domeniul public al comunei   Gherăeşti, JudeŃul 

NeamŃ  
 

 Consiliul local al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ; 
Având în vedere prevederile: 

 -  art. 36 al. ( 2) lit. c, al. (5)  lit. b , art. 123 al. (1)  din Legea nr. 215 / 2001  privind 
administraŃia  publică locală republicată cu modificările   şi  completările  ulterioare; 

- OrdonanŃei  de urgenŃă a Guvernului României nr. 54 /2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- a Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei de UrgenŃă nr. 54/ 2006  cu modificările 
şi completările ulterioare ; 

 Examinând  Expunerea de motive înregistrată sub nr.  975 / 2011  prezentată de Dl. Bereşoaie 
Carol , primar, prin care  motivează necesitatea  însuşirii Raportului  de evaluare  , a Studiului de 
oportunitate şi Caietul de sarcini pentru suprafaŃa de 630 mp teren intravilan aflate în domeniul public 
al comunei , în vederea concesionării; 
 Luând act de  avizul   comisiilor de specialitate; 
 În temeiul dispoziŃiilor art. 63   al. (2)  , lit c , art. 45 al. (3)  şi   art  .115 al. (1)   lit. b  din 
Legea nr. 215 / 2001 privind administraŃia publică locală  republicată cu modificările   şi  
completările  ulterioare; 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art. 1. Se  aprobă Raportul de Evaluare efectuat de expert evaluator ANEVAR Casapu Ioan  
pentru suprafaŃa  de 630  mp teren intravilan din domeniul public al comunei Gherăeşti, JudeŃul 
NeamŃ , conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art .2. Se aprobă Studiul de oportunitate şi Caietul de sarcini  privind concesionarea 
suprafetei de 630 mp teren din domeniul public al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ  conform anexei 
ce face parte întegrantă din prezenta hotărâre. 
 Art .3. Primarul comunei  şi inspectorul  de specialitate care  răspunde de achiziŃiile publice 
va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 Art .4. Secretarul comunei Gherăeşti va comunica prezenta hotărâre  persoanelor , instituŃiilor  
şi autorităŃilor interesate.  
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