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JUDEłUL NEAMł 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEŞTI 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea studiilor  de oportunitate şi a raportului de evaluare pentru concesionarea unor 

suprafeŃe de terenuri din domeniul public al comunei 
 
 
 

 Consiliul local al comunei Gherăeşti, judetul Neamt ; 
 Examinând expunerea de motive înregistrată sub nr. 1331/2010 a domnului  Bereşoaie Carol, 
primar , a raportului prezentat de Dl. Ilieşi Aurel viceprimar prin care motivează necesitatea  aprobării 
Studiului de oportunitate şi Evaluarea unor suprafeŃe de teren aflate în domeniul public al comunei, în 
vederea concesionării; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia cu modificările şi completările ulterioare, a OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului  României nr. 
54/2006 cu modificările şi completările ulterioare, a Normelor Metodologice de aplicare a OrdonanŃei 
nr. 54 / 2006 şi alte acte normative referitoare la acest domeniu; 
 Luând act de avizul comisiilor de specialitate; 
 În temeiul dispoziŃiilor art 36 al (2), lit. c, al ( 5) lit b coroborat cu 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 studiul de oportunitate şi caietul de sarcini privind concesionarea suprafeŃei de 
3750 mp teren din domeniul public al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ conform anexă 1 la prezenta 
hotărâre. 
 Art 2. Se însuşeşte Raportul de evaluare efectuat de AgenŃia de Evaluare şi ConsultanŃă în 
Afaceri SRL, evaluator Casapu Ioan având ca obiect Proprietate Imobiliară tip teren, teren în suprafaŃă 
de 3750 mp situat în satul Gherăeşti, comuna Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ, conform anexei 2 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art 3. Se aprobă Studiul de Oportunitate şi caietul de sarcini  privind concesionarea suprafeŃei de 
584 mp teren din domeniul public al comunei Gherăeşti, JudeŃul NeamŃ, conform anexei 3 la prezenta 
hotărâre. 
 Art 4. Se însuşeşte Raportul de evaluare efectuat de AgenŃia de Evaluare şi ConsultanŃă în 
Afaceri SRL, evaluator Casapu Ioan, având ca obiect Proprietate Imobiliară de tip teren  suprafaŃa de 
584 mp, situat – sat Gherăeşti, comuna Gherăeşti, judeŃul NeamŃ conform anexei  4  ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art 5. Se aprobă Studiul de oportunitate şi caietul de sarcini privind concesionarea suprafeŃei de 
92,26 mp teren intravilan situat  pe str Vasile Alecsandri, punct Consumcoop, sat Gherăeşti, comuna 
Gherăeşti, judeŃul NeamŃ conform anexei 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art 6. Se însuşeşte Raportul de evaluare efectuat de AgenŃia De Evaluare şi ConsultanŃă în 
Afaceri SRL , evaluator Casapu Ioan , având ca obiect proprietate imobiliară de tip teren intravilan în 



suprafaŃă de 92, 26 mp situat pe strada Vasile Alecsandri, sat Gherăeşti, comuna Gherăeşti, JudeŃul 
NeamŃ, conform anexei 6 la prezenta hotărâre. 
 Art 7. Terenurile urmează a fi concesionate prin licitaŃie pentru care se stabileşte preŃul de 
pornire conform anexei 7 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art 8. Primarul şi serviciul de achiziŃii publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei. 
 Art 9. Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, instituŃiilor 
şi autorităŃilor interesate. 

 
 
 
 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                                                                    BLAJ EGBERT 
                                                                                                                                              
  
 
 
 

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                                                             SECRETAR, 
NR_________                                         ZĂPODEANU VICTORIA 
DIN_______ mai 2010     
 
 

 
Adoptată în şedinŃa din 28.05.2010 cu un număr de _____ voturi  din totalul de ________consilieri în 
funcŃie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


