
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind  concesionarea terenului  din “Cariera de nisip’ Corni  
   
        Primarul comunei Bodesti, judetul Neamt,  
 Având în vedere: 
 -expunerea de motive a Primarului comunei Bodesti referitoare la aprobare concesionării prin 
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60.750 mp teren aparţinând domeniului public al comunei 
Bodesti; 
 - prevederile art. 9 alin (1) şi art.15 din O.U.G. nr. 54/2006 care permite concesionarea ca 
urmare a unei propuneri însuşite prin aplicarea procedurii de licitaţie şi ale art.123 alin.(1) şi (2) din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 - avizele comisiilor de specialitate; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. “a”, art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin (1) lit.“b” din  
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare 
 

H O T A R A Ş T E : 
 

Art.1.   Se aprobă organizarea, în condiţiile legii, a licitaţiei în vederea concesionării terenului 
din “Cariera de nisip’ Corni, în suprafaţă de 60.750 m.p. teren aflat în domeniul public al comunei 
Bodesti, în scopul posibilitatii de exploatare a ternului neproductiv pentru cariera de nisip. 

Art.2.  Preţul de pornire la licitaţie,  se stabileste la 10.564 lei/an, mai mare fata de pretul 
stabilit in raportului de evaluare intocmit de SC  RaY Construct SRL, ing. Facalet Ioan, insusit de 
catre Consiliul local al comunei Bodesti. 

Art.3.  Durata concesiunii terenului in în suprafaţă de 60.750 mp,  este de 8 ani. Contractul de 
concesiune poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local al comunei Bodesti. 

Art.4.   Se aproba Studiul de oportunitate conform anexei nr .1 la prezenta hotarare intocmit 
de SC  RaY Construct SRL, ing. Facalet Ioan. 

Art.5.   Se aproba Caietul de sarcini conform anexei nr .2 la prezenta hotarare. 
Art.6 Se aproba Documentatia de atribuire conform anexei  nr. 3 la prezenta hotarare. 
Art.7.   Se numeste Comisia de evaluare in urmatoarea componenta: 

Crismariu Ioan  - viceprimarul comunei Bodesti  - Presedinte 
Iftode Elena – consilier UAT - Membru 
Bostan Ionel - secretar - Membru  
Pascu Mioara -  consilier contabil  - Membru  
Budis Constantin – consilier  - Membru  
Tomescu Gheorghe - consilier - Membru supleant 
Birsan Maria - referent - Membru supleant 

Art.8.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  
comunei Bodesti si consilierul UAT din cadrul Primariei comunei Bodesti. 

Art.9.  Secretarul comunei Bodesti va inainta si va comunica prezenta hotarare autoritatilor si 
partilor interesate  in termenul prevazut de lege. 

 
 
 
Nr. 15 din 29.02.2012 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : 15  voturi pentru;  0 voturi contra; 0 abţineri. 
 

Presedinte de sedinta, 
Crismariu Ioan 

 
Contrasemneaza pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 


