
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA ZĂNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA 
Nr.42 din 16.05.2016

Privind concesionarea prin Încredinţare directa către Baghiu Atănăsoaiei- Constantin, a 
suprafeţei de 442 m.p. teren categoria de folosinţa curti-constructii situat in comuna 

Zanesti, strada Culturii nr. 570, apartinand domeniului privat al comunei Zanesti, judeţul
Neamţ.

Consiliul Local al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ;
Având in vedere:

- Expunerea de motive a Primarului comunei Zanesti, Înregistrata sub nr. 
3994/12.05.2016, privind concesionarea prin incredintare directa a suprafeţei de 442 m.p., 
teren situat in comuna Zanesti, str. Culturii nr. 570, in vederea construirii unei anexe;

- Luând cunostiinta de Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Zanesti nr. 3993 din 12.05.2016, precum si de avizul 
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Zanesti pentru proiectul de 
hoatarare menţionat mai sus;

-Raportul de evaluare nr. 3972/11.05.2016, intocmit de SISTEAD EV AL, prin 
expert evaluator Cozma Mihai Mugurel, prin care terenul este evaluat la un preţ unitar de 
1,5 EURO/mp, respectiv 663 euro pentru surafata de 442 mp.

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Zanesti nr. 40/16.05.2016; 
Vazand prevederile art. 36, alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile:
-Art. 15, lit.e din Legea nr. 50/1991 republicata si modificata privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii;
In temeiul art.36 alin.2, lit.e coroborat cu alin.5 lit.b, ale art. 45, alin.3, art. 115 

alin.l lit.b si art. 123 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala 
republicata, cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art  1 -  Se aproba concesionarea prin incredintare directa către Baghiu Atănăsoaiei- 
Constantin a suprafeţei de 442 m.p, teren intravilan, situat in comuna Zanesti, strada 
Culturii nr. 570, conform anexei nr.l, care face parte integranta din prezenta hotarare.



Art. 2 - Se insuseste raportul de evaluare a terenului, executat de evaluator Cozma Mihai 
Mugurel, anexa la prezenta, care stabileşte ca valoarea unui mp este de 1,5 euro/mp 
respectiv 663 euro pentru surafata de 442 mp.

Art. 3 - Termenul de concesionare este de 25 ani, iar redeverenta de concesionare se 
Stabileşte la suma de 26,52 euro/an.

Art. 4 -  Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului Jud. Neamţ, Primarului 
comunei Zăneşti, Serviciului Financiar, contabilitate, persoanelor si instituţiilor interesate.
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