ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTRÂREA r.190/2008
privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui imobil-fost centru de colectare lapte.CONSILIUL LOCAL T LMACIU, întrunit în edina ordinar din data de 25.09.2008;
Analizand proiectul de hot râre iniiat de primarul ora ului T lmaciu;
Examinand raportul nr.8922/2008 intocmit de compartimentul urbanism din cadrul Primariei
Orasului Talmaciu prin care propune inchirierea, prin licitatie publica ,a unui imobil în satul
T lm cel-fost centru de colectare a laptelui;precum i expunerea de motive a primarului ora ului
T lmaciu;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local T lmaciu;
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 privnd administratia publica locala ,
republicata,
HOTRTE:
Art.1-Se aproba inchirierea ,prin licitatie publica deschisa , a unui imobil-construcie
compus din dou înc peri -fost centru de colectare lapte- în satul T lm cel , str.Rîului f.n. ,în
suprafa de 26 mp, cu destinaia de magazin alimentar.
Art.2-Stabileste pretul de pornire al licitatiei la 0,15 lei/mp/zi, iar pasul de strigare este de
0,01 lei.
Art.3-Se aproba caietul de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti si studiul de oportunitate
conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4-Contractul de închiriere se încheie pe o perioad de 5 ani i intr în vigoare la data
semn rii lui de c tre ambele p ri.
Art.5-Se aprob forma contractului de închiriere conform anexei 3, care face parte integrant
din prezenta hot râre.
Art.6-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu prin compartiment
urbanism.
Adoptat in Talmaciu la
25.09.2008
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