ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.161/2008
privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a două imobile.CONSILIUL LOCAL TĂLMACIU, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.07.2008;
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Tălmaciu;
eXAMINÂND raportul nr.7084/2008, caietul de sarcini, studiul de oportunitate elaborate de
compartiment comercial din cadrul Primăriei oraşului Tălmaciu privind inchirierea prin licitatie a
unui teren situat în oraşul Tălmaciu , lângă chioşcul de ziare în suprafaţă de 40 mp, apartinand
domeniului public al orasului Talmaciu situat la intersecţia str.Unirii cu str.Gh.Lazăr şi a unui teren
în suprafaţă de 17 mp situat la intersecţia str-I.Lebel cu str.M.Viteazu-teren aparţinând domeniului
public al oraşului Tălmaciu;precum şi expunerea de motive a primarului oraşului Tălmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tălmaciu;
In conformitate cu art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia si art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii;republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
In temeiul art.36 alin.2 litera c raportat la alin.5 litera b, art.123 alin.1 si alin.2, art.46 alin.1
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata , cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aprobă închirierea ,prin licitatie publica, a unui teren in suprafata de 40 mp , situat
la intersecţia str.Unirii cu str.Gh.Lazar, cu destinaţia spatiu comercial.
Art.2-Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unui teren în suprafaţă de 17 mp, situat
la intersecţia str.I.Lebel cu str.M.Viteazu, cu destinaţia de spatiu comercial.
Art.3-Stabileste pretul de pornire al licitatiei la 0,2 lei/mp/zi , pasul de strigare la 0,01 lei;
Art.4-Se aproba caietul de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti, studiul de oportunitate
si modelul contractului de inchiriere conform anexelor 1-6 , ce fac parte integranta din prezentul
proiect de hotarare.
Art.5-Cu data prezentei se revocă HCL nr.81 şi nr.82 /2008.
Art.6-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu.
Adoptată in Talmaciu la
17.07.2008
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCA CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
HANEA VIOLETA

Difuzat:1ex.Inst.Prefectului, 1ex.dos.sed., 1es.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.dl.Istrate, 1ex.urb., 1ex,afisare, 1 ex.it,1ex.com.
9ex.

