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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H OT Ă R Â R E 
privind aprobarea Raportului de evaluare şi a Caietului de sarcini în vederea 

concesionării unei suprafeţe de teren 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 
08.10.2012; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – Victor 
Laurenţiu Neghină, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism – Amenajarea 
Teritoriului şi Avizul  Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, 
agricultură şi administrarea domeniului public şi privat de specialitate; 

În conformitate cu prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, ale art. 553 din Noul Cod Civil şi art. 13 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea lucrărilor în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.36, alin.(2) lit.b) şi alin.(4), lit. c), art.45, alin.(1) şi art. 115 alin.(1), 
lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţei publice locale, Republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1  – Se aprobă Raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 465 434,93 m.p. 
situat în intravilanul Municipiului ONEŞTI, zona industrială, prevăzut în Anexa nr.1 ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  – Se aprobă caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a 
unui terenului prevăzut la art.1, în vederea construirii unui parc de panouri fotovoltaice, 
prevăzut în Anexa nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Se aprobă preţul de pornire al licitaţiei în vederea concesionării suprafeţei de 
teren prevăzută la art.1, în valoare de 0,17 lei/mp/an, stabilit conform raportului de evaluare 
întocmit de expertul U.N.E.V.A.R. 

Art.4 – Instrucţiunile de organizare şi desfăşurare a licitaţiei, precum şi alte acte 
administrative necesare, potrivit legii, vor fi aprobate de Primarul municipiului Oneşti, prin 
dispoziţie. 

Art.5  – Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, 
- Primarului Municipiului Oneşti. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

 Oprea Dănuţ 
 
                        Contrasemnează , 
        Secretarul Municipiului  
        Cons. Jur. Spânu Daniel  

Nr.88 
din 08 octombrie 2012 
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