
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA SABAOANI

H O T A R A R E
privind concesionarea prin licitatie publica a terenului de sport in suprafata de

ST=1069 mp, situat in cadrul CORP B si C al Liceului "Vasile Alecsandri" comuna
Sabaoani, aprobarea studiului de oportunitate , a caietului de sarcini si a documentatiei di

atribuire pentru acest obiectiv.

Consiliul Local Sabaoani, judetul Neamt
Examinand raportul intocmit de responsabilul de U.A.T din cadrul aparatului de

specialitate al primarului Sabaoani;
Vazand prevederile OUG.NR 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de

concesiune de bunuri proprietate publica , precum si ale H.G.I 68/1 4. 02.2007 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr 54/2006;

In temeiul prevederilor art 36 alin 2, lit c si ale alin .5 lit b, precum si ale art 45 din
Legea 215/2001- legea administratiei publice locale republicata;

H O T A R A § T E

Art.l. Se aproba scoaterea la licitatie in vederea concesionarii a terenului de sport in
suprafata de 1 069 mp, situat intre corpurile B §i C din cadrul liceului Vasile Alecsandri
Sabaoani, in vederea realizarii unui spatiu pentru activitati sportive si de recreere.

Art 2. Aproba studiul de oportunitate pentru bunul prevazut la art. 1 , conform anexei
la prezenta , anexa ce face parte integrants din ea.

Art. 3. Aproba caietul de sarcini si documentatia de atribuire pentru bunul mantionat
la art. 1 , conform anexelor 2 si 3 ce fac parte integrants din ea.

Art. 4. Stabile§te componenta comisiei de licitatie dupa cum urmeaza:
- ing. Antoci losif-viceprimar - presedinte de comisie.
- sing. Ciobanu Aneta - reprezentant U.A.T -secretar.
- Cobzaru Eugen -consilier local-membru.
- Robu losif - consilier local-membru
- d/1 Grumazescu loan Dorel - reprezentant D.G.F.P. Neamt- membru
- d/1 Gheorghiu Dan - reprezentant D.G.F.P. Neamt - membru supleant al d/lui

Grumazescu loan Dorel.
Art.5 De aducere la indeplinire a prezentei raspunde primarul §i secretarul comunei.
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