ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.82/2008
privind aprobarea inchirierii, prin licitatie deschisa, a unui teren proprietatea orasului Talmaciu , in
suprafata de 40 mp, cu destinatie amenajare chiosc -comercializare piese auto

CONSILIUL LOCAL TALMACIU intrunit in sedinta ordinara din data de 27.03.2008;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu.
Analizand raportul cu nr.3099/2008 , caietul de sarcini, studiul de oportunitate elaborate de
compartiment urbanism din cadrul Primariei Orasului Talmaciu , pentru inchirierea , prin licitatie
publica deschisa, a unei parcele de teren in suprafata de 40 mp , proprietatea publica a orasului
Talmaciu , situata in zona chioscului de ziare, la intersectia dintre strazile Unirii si Gh.Lazar , in
vederea construirii unui chiosc pentru comercializare piese auto; precum si expunerea de motive a
primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In baza art.13 alin.1 din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii si unele
masuri pentru realizarea locuintelor, republicata si modificata.
In conformitate cu art.36 alin.2 litera c raportat la alin.5 litera b, art.123 alin.1 si alin.2, art.45
alin.1, art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE
Art.1-Se aproba inchirierea, prin licitatie publica deschisa, a unei parcele de teren in suprafata
de 40 mp ,conform schitei ce constituie anexa 1 la prezenta hotarare , proprietatea publica a orasului
Talmaciu , situata in zona chioscului de ziare, la intersectia dintre strazile Unirii si Gh.Lazar , in
vederea construirii unui chiosc pentru comercializare piese auto.
Art.2-Stabileste pretul de pornire al licitatiei la 11,88 lei/luna(0,52 lei/mp/luna)iar durata
inchirierii 10 ani.
Art.3- Se aproba caietul de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti si studiul de oportunitate
conform anexelor 2 si 3 ce fac parte integranta din prezentul proiect.
Art.4-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu prin compartiment urbanism.
Adoptata in Talmaciu la
27.03.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA
NICOLAE BASARABA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
VIOLETA HANEA

Difuzat:1ex.Inst.Pref.;1ex.dos.sed.;1ex.dos.hot.;1ex.urbanism;1ex.primar;1ex.afisare
6 ex.

