
 

 

R O M Â N I A 

J U D E Ţ U L  S U C E A V A 

C O M U N A   F R Ă T Ă U Ţ I I   N O I 

P R I M A R 
 

                                                                                                                                   P R O I E C T 
 

 

HOTĂRÂRE  

 

privind însușirea propunerii de concesionare nr. 5211 din 16.05.2022 și de aprobare a studiului de 

oportunitate și a raportului de evaluare  în vederea concesionării terenului extravilan în suprafață de 

161.194 mp, teren având categoria de folosință ape stătătoare, care face parte din domeniul public  al 

Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava 

 

 

Consiliul local al comunei  Frătăuții Noi, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Frătăuții Noi, dl. Olari George , înregistrat sub nr. 5916 din 

14.06.2022; 

- Raportul de specialitate al biroului buget finanțe impozite și taxe-contabilitate, înregistrat  sub nr. 5917 din 

14.06.2022; 

- Avizul Comisiei de specialitate  nr._______ din 23.06.2022; 

- prevederile HCL nr. 36 din 24.05.2022 privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea  

 bunurilor imobile aflate în domeniul public sau privat al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava; 

- prevederile art.108, art.129 alin.2 lit.c) alin.(6) lit. „a”, ale art. 308 și ale art. 309 din OUG  nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin (1), lit. a) din OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1.  Se însușește propunerea de concesionare nr. 5211 din 16.05.2022 privind concesionarea terenului 

extravilan în suprafață de 161.194 mp, teren având categoria de folosință ape stătătoare, care face parte din 

domeniul public  al Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, conform anexei 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea concesionării terenului extravilan în suprafață de 

161.194 mp, teren având categoria de folosință ape stătătoare, care face parte din domeniul public  al 

Comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3. Se aprobă Raportul de evaluare nr. 033/21.03.2022, privind stabilierea valorii de piață în vederea 

concesionării,  realizat de SC EVAL PROFESSIONAL SRL., conform anexei 3 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4. Primarul comunei  Frătăuții Noi, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

Art.5. Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, 

primarului comunei şi se va aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului unităţii administrativ-

teritoriale. 

INIȚIATOR 
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