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H O T A R A R E nr.56 
Privind: aprobarea concesion`rii din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti a 

terenului [n suprafa\` de 90 mp, situat  [n str.Pia\a Nou`, nr.8 c`tre SC AIDA SRL [n 
vederea amenaj`rii cu dotari specifice 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 

din data de 30.09.2014, la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 
13 [n func\ie absent motivat fiind dl consilier local Tra]ca Flavius Iulian. 

 {n conformitate cu art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001, 
republicat`, a fost  ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\` 
dl.Noaje Alexandru Petre 
         {n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de 
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile 
Ol`ne]ti. 

Prin cererea înregistrată la Primăria oraşului Băile Olăneşti sub nr.9200/16.09.2014, 
conex la 6969/04.07.2014, dl. Tomescu Gheorghe, administrator al SC AIDA SRL, solicită 
aprobarea concesion`rii directe a unei suprafe\e de 90 mp teren din domeniul public al 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n vederea amenaj`rii cu dot`ri specifice unit`\ilor de cazare ]i 
comer\, necesare pentru buna desf`]urare a activit`\ii turistice ]i comerciale, conform 
standardelor impuse de noile reglement`ri [n domeniu.  

Lu@nd [n considerare nota justificativ` a compartimentului urbanism-amenajarea 
teritoriului, înregistrat` sub nr.9567/25.09.2014 ]i raportul de specialitate 
nr.9331/25.09.2014, prin care se propune aprobarea concesion`rii  din domeniul public al 
Oraşului Băile Olăneşti a terenului în suprafaţă de 90 mp, situat [n str.Pia\a Nou`, nr.8 şi 
concesionarea directă către SC AIDA SRL în vederea extinderii construcţiei existente cu 
spa\ii spa\ii specifice unit`\ilor de cazare necesare pentru buna desf`]urare a activit`\ii 
turistice ]i comerciale, precum ]i Studiului de oportunitate ]i a Caietului de sarcini, parte 
integrant` la proiectul de hot`r@re. 

Având în vedere că suprafaţa de 90 mp este inclus` [n terenul de 2600 mp., "Teren 
sport - str. Pia\a Nou`", ce face parte din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
prev`zut [n Anexa nr.5 la HG nr.1362/2001, poz.23,]i nu a fost revendicat` de persoane 
fizice sau juridice. 

|in@nd cont de certificatul de urbanism nr.89/30.09.2014-informare concesionare. 
V`z@nd c` au fost respectate prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale art.62 ]i 
63 din OUG nr.54/2006, ale art.10, art.121 alin.(1) şi art.123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, ale art.13 alin.(1) coroborat cu art.15 litera 
"e" din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicat`, 
precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa decizională ]i \in@nd cont de HCL 
nr.20/09.08.1999 privind aprobarea domeniului public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, modificat` 
prin HCL nr.21/31.07.2003 ]i nr.19/18.08.2004. 

Concesiunea ini\ial`, aprobat` [n 17.04. 1997, a fost pentru o perioad` de 30 de ani, 
astfel c` durata concesiunii pentru suprafa\a de 90 mp va fi de 13 ani de la data [ncheierii 
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actului adi\ional, dar nu mai mult decât durata contractului de concesiune ini\ial ]i poate fi 
prelungit` odat` cu acesta. 

Redevenţa valorică a concesiunii propus` este de 46 euro/mp, plătibil` în lei la cursul 
BNR din data plăţii, [nzece tran]e, la [ncheierea contractului de concesiune.  

 Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a 2/3 din numărul total al consilierilor în 
funcţie, respectiv voturi "pentru" = 12 

În temeiul art.36 alin.2 lit."c" şi alin.5 lit.“b”, art.45 alin.3, art.119, art.120 ]i art.123, 
coroborate cu art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea 

H O T Ă R Â R E 

 
Art.1 - Se aprob` Studiul de Oportunitate [n vederea concesion`rii unui teren [n 

suprafa\` de 90 mp, situat [n B`ile Ol`ne]ti, localitatea component` Livadia - str.Pia\a 
Nou`,lot  nr.8 . 

Art.2- Se aprob` Caietul de Sarcini [n vederea concesion`rii unui teren [n suprafa\` de 
90 mp situat [n B`ile Ol`ne]ti, localitatea component` Livadia - str.Pia\a Nou`.lot.8. 

Art.3 – Se aprob` trecerea din domeniul public [n domeniul privat a terenului de 90 mp 

situat [n B`ile Ol`ne]ti, localitatea component` Livadia - str.Pia\a Nou`,lot  nr.8 .]i 
concesionarea prin [ncredin\are direct`, [n vederea amenaj`rii cu dot`ri specifice unit`\ilor 
de cazare (barbeque,chio]c,ad`post de odihn`,teras`,parcare ), c`tre SC AIDA SRL prin 
administrator Tomescu Gheorghe. 

Art.4 – Durata concesiunii va fi de 13 ani de la data [ncheierii actului adi\ional, dar nu 
mai mult decât durata contractului de concesiune ini\ial ]i poate fi prelungit` odat` cu 
acesta. 

Art.5 – Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 47 euro/mp, plătibil` în lei la cursul 
BNR din data plăţii, e]alona\i  semestrial (31 martie-30 septembrie )[n 10 rate, pe o perioad` 
de 5 ani la care se adug` contravaloarea folosin\ei terenului. 

Art.6 – Se împuterniceşte Primarul oraşului să încheie actul adi\ional la contractul de 
concesiune nr.1286/17.04.1997. 

Art.7 - Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios 
administrativ, respectiv Tribunalul Vâlcea. 

Art.8 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin 
compartimentele de specialitate. 

 Art.9-Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor urbanism-amenajarea 
teritoriului, buget-contabilitate, impozite ]i taxe, SC AIDA SRL, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare  pe site-ul prim`riei. 

 
                    PRE}EDINTE DE }EDIN|~, 
                    Noaje Alexandru Petre                                  Contrasemneaz` 

                                                                                              Secretar 
                                                                                         jr.Nicolae Gorgan 

 
 
 
 
 
 

B`ile Olane]ti 30 septembrie 2014 


