ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL I,OCAL AL COMUNEI GHERAESTI

HOTARARE
privind e\prirnarca acordului de principiu rel'eritor la concesionarea directi a unui teren din
proprietatea privata a Comunei Gherdegti, in suprafali de 270 mp,
situat in intravilanul satului Gheraeqti. str. Moldovei. judeful Neaml

C'onsiliul local al Corrunci Gheraegti:
Avand in vederc:
- Cererea domnului Zugravu Gheorghe. domiciliat in satul Gherdeqti, str. Biruinla, judelul
Ncanr! prin care solicitd conccsionarea suprafelei de 270 mp teren aferent grajdului delinut in
proprietate, pentru cale de acces;
- expunbrea'de motive a Primgrului Comunei Gherdegti, privind necesitatea concesionarii
terenului. pentru cr$terea veniturilor Ia bugetul local ;
- releratul nr. I I 037/2611 0.201 7:
in conlbrmitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executArii lucrdrilor de
construclii republicatl cu modillcarile ulterioare. prevederile Legii 711996 republicata cu
nrodi flcarilc si conrpletarile ulterioare.
'l'inAnd cont de prevederile art. 2 din Titlul X din Legea 24712005 privind reforma in
domeniul proprietilii gi justiliei. precum gi unele misuri adiacente. a prevederilor Legii nr.
l7l 2000 cu rrodillcarilc Lrltcrioare.
in conl'ornritalc cu prcrcdcrilc art. 36 alin.2lit. c. alin.5 lit.b. art.45 al.3 9i art. 123 alin. I
din Lcgca adminislralici publice Iocale nr. 21512001. republicat5. cu modillcirile ulterioare;
I

Art. I

IOT:\ltAS'l'll:

Sc aprob[. in principiu. concesionarea directi a suprafeJei de 270 mp teren aferent
domerriului privat al Comunei Gheriegti. judelul Neam1, situat in intravilanul satului Gherdeqti, str.
Moldovei. .judelul Nean, l. pentru cale de acces.
Art.2. Se aproba demararea procedurilor administrative in vederea intocmirii documentatiilor
telrnice. in vcdL'rea concesionarii.
Art.3, Se aproba alocarea din bugetul local a sumelor necesare realizarii acestor operatiuni,
Art.4. Cu punerea in aplicare a prezentei hotarari se imputemiceste Primarul
('onrunci. dl. Bcre;oac Pavcl. prin aparatul dc spccialitate.
Art.5. Secrctarul conrunci (ihclirc;ti r,a corlunica prezcllta hotarArc persoanclor.
instutiliilor Si autoritelilor interesale.
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