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HOTĂRÂRE
privind închirierea directă a unui teren situat în municipiul Moinești, strada Căpitan
Zăgănescu, nr. 6, în favoarea S.C. Profi Rom Food S.R.L.
Consiliul Local al Municipiului Moineşti, judeţul Bacău, întrunit în ședința
extraordinară din data de 05.01.2018,
Având în vedere:
- Adresa S.C. Profi Rom Food SRL înregistrată la Unitatea Administrativ Teritorială
Municipiul Moineşti cu nr. 291/04.01.2018 prin care solicită închirierea terenului situat pe str.
Căpitan Zăgănescu, nr. 6 pentru amenajarea zonei pietonale din vecinatatea punctului de lucru;
- Raportul comun al Arhitectului șef și al Serviciului Venituri nr. 299/04.01.2018;
- Expunerea de motive nr. 298/04.01.2018 a Primarului municipiului Moineşti;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
Văzând raportul nr. 459/05.01.2018 al Comisiei juridice, de disciplină, de muncă, protecţie
socială, protecţie copii, turism şi sport, raportul nr. 464/05.01.2018 al Comisiei pentru activităţi
economico-financiare, social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie şi raportul nr.
470/05.01.2018 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală şi
protecţie mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Moineşti;
În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. (c) raportat la alin. (5), lit. (b), art. 45, alin. (3),
art. 48 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) și art. 123, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă închirierea directă a terenului în suprafaţă de 788 mp, situat în
municipiului Moineşti, strada Căpitan Zăgănescu, nr. 6, judeţul Bacău, identificat prin Planul de
situaţie anexă la prezenta hotărâre, în favoarea S.C. Profi Rom Food S.R.L. în vederea amenajării
zonei pietonale.
Art.2. – (1) Durata închiriererii este de 90 zile, cu posibilitatea prelungirii acesteia până la
maximul prevăzut de lege.
(2) Tariful de închiriere este de 0,50 lei/mp/lună.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Direcția Economică din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Moineşti.
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău, Primarului
municipiului Moineşti, Direcţiei economice, Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziţii
Publice şi Investiţii și va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:
CONSILIER LOCAL,
PROF. ABĂCIOAIE SERGIU-DAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
JR. DÎRLĂU MARILENA

NR. 4
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 05.01.2018, cu 19 voturi pentru din 19 consilieri
în funcție.
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