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H O T Ă R Â R E A  nr. 57 
privind aprobarea concesion`rii din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti 

a terenului în suprafaţă de 660 mp teren,situat în B`ile Ol`ne]ti,  strada Aleea Castanilor 
nr.l 

 
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  

V`z@nd cererea SC NEX SRL înregistrată la Primăria Oraşului Băile Olăneşti sub nr. 
9331/22.09.2014 prin dl Predescu D`nu\ [n calitate de administrator ,solicită aprobarea 
concesion`rii din domeniul public a terenului în suprafaţă de 660.00mp situat [n B`ile 
Ol`ne]ti  [ntre strada B`ilor ]i str.Aleea Castanilor -Parc Po]t`,(teren situat pe taluzul dintre 
prprietatea SC NEX SRL ]i Parc po]t`) [n vecin`tatea terenului de 1300 mp, suprafa\` 
proprietatea SC NEX SRL,[n vederea extinderii spa\iului comercial, a amenaj`rii unor spatii 
de parcare pentru clien\i, amenajarea c`ilor de acces pentru aprovizionare ]i clien\i  ]i a unei 
zone verzi ambientale,igenizarea zonei. 

Concesionarul nu are datorii la bugetul de stat. 
Terenul face parte din domeniul public al ora]ului B`ile Ol`ne]ti Anexa 5 pozi\ia 6 la 

HGR nr.1362/2001 ]i nu a fost revendicat de personae fizice sau juridice. 
{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. 

Potrivit notei justificative,a  Studiului de oportunitate ]i Caietului de sarcini ]i av@nd [n 
vedere Normele Europene de func\ionare  a spa\iilor comerciale, respect@nd  PUG-ului 
ora]ului ,terenul are destina\ie de construire. 

Av@nd [n vedere memoriul de prezentare ]i Planul cadastral de amplasament ]i 
delimitare, a zonei.. 

 |in@nd cont de referatul compartimentului urbanism-amenajarea teritoriului, 
înregistrat sub nr. 9565/25.09.2014,precum ]i de nota justificativ` nr.9566/25.09.2014,prin 
care se propune aprobarea concesion`rii din domeniul public al Oraşului Băile Olăneşti  a 
terenului în suprafaţă de 660.00 mp, situat între str.B`ilor ]i Aleea Castanilor nr.l ]i 
concesionarea direct` c`tre SC NEX SRL. 

Conform art.13 alin 1,coroborat cu art.15 alin. (e) din Legea nr.50/1991,republicat` ,cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare , terenul poate fi concesionat f`r` licita\ie cu plata 
unei redeven\e stabilit` potrivit legii. 

Lu@nd [n considerare certificatul de urbanism nr.             de informare concesionare 
teren  

Redevenţa valorică a concesiunii propus` este de 47 euro/mp, plătibil` în lei la cursul 
BNR din data plăţii. 
          Potrivit prevederilor art 3 ]i 4 din OUG nr.54/2006,privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică 
ART. 3 
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    Fac obiectul contractului de concesiune bunurile care sunt proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, potrivit Constituţiei şi reglementărilor legale privind proprietatea publică. 
    ART. 4 
    (1) Redevenţa obţinută prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz. 
    (2) Modul de calcul şi de plată a redevenţei se stabileşte de către ministerele de resort sau de alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale ori de către autorităţile administraţiei publice locale. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, Legii nr.7/1996 privind Cadastrul ]i publicitate imobiliar` 
,republicat`, ale Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului ]i urbanismul, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa decizională  

Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi 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, coroborate cu art.121, 
art.123 ]i 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 unei suprafe\e de 
660,00mp teren situat [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti str.Aleea Castanilor,nr.1 c`tre SC NEX SRL. 

 Art.2 - Se aprob` Caietul de sarcini pentru concesionarea unui teren [n suprafa\` de 
660,00 mp,situat [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti,str.Aleea Castanilor nr.1. 

Art.3  Se aprob` trecerea din domeniul public [n domeniul privat a terenului [n 
supafa\` de  660,00 mp situat [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti str.Aleea Castanilor ]i concesionarea 
prin [ncredin\are direct`, c`tre SC NEX SRL,prin administrator Predescu D`nu\,[n vederea 
extinderii spa\iului comercial, a amenaj`rii unor spatii de parcare pentru clien\i, amenajarea 
c`ilor de acces pentru aprovizionare ]i clien\i  , a unei zone verzi ambientale,igenizarea 
zonei. 

                           Art.4 -Se stabile]te plata unei redeven\e de 48 euro/mp pl`tibil` în lei la cursul BNR 
din data plăţii pe o period` de 10 ani,semestrial respectiv 31 martie prima tran]` ,30 
septembrie tran]a a doua,la care se adug` contravaloarea folosin\ei terenului.  

                           Art.5 – Durata concesiunii va fi de 49 ani de la data [ncheierii  contractului ]i poate fi 
prelungit` cu [nc` jumatate din maximul ini\ial prin acordul de voin\` al p`r\ilor. 

Art.6 – Se împuterniceşte Primarul oraşului să încheie  contractul de concesiune . 
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 NEX 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 
 
Băile Olăneşti 30 septembrie 2014 


