ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĂLMACIU
HOTĂRÂREA Nr.211/2008
privind aprobarea inchirierii prin licitate publica a unui teren, cu destinaţie garaj ,în
Tălmaciu, str.N.Bălcescu, nr.71.Consiliul Local Tălmaciu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008;
Examinand raportul nr.8829/2008 intocmit de arhitect- şef din cadrul Primariei Orasului
Talmaciu prin care propune inchirierea prin ,licitatie publica , a unui teren în suprafaţă de 35 mp,
proprietatea privată a oraşului Tălmaciu, situat în Tălmaciu, str.N.Bălcescu, nr.71, cu destinaţia de
garaj, expunerea de motive nr.10022/2008 a primarului oraşului Tălmaciu, precum şi avizul
favorabil al Consiliului Local Tălmaciu din şedinţa ordinară din luna septembrie 2008;
Având avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tălmaciu;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Se aproba inchirierea ,prin licitatie publica deschisa , a unui
teren în suprafaţă de 35 mp, proprietatea privată a oraşului Tălmaciu, situat în Tălmaciu,
str.N.Bălcescu, nr.71,jud.Sibiu cu destinaţie garaj.
Garajul va avea un aliniament, in asa fel incat sa poata beneficia si ceilalti locatari de
parcele de teren cu destinatie garaje.Stabilirea aliniamentului si parcelarea terenurilor cu destinatie
de garaje revine compartimentului urbanism din cadrul Primariei Orasului Talmaciu.
Art.2-Stabileste pretul de pornire al licitatiei la 0,165 lei/mp/luna, iar pasul de strigare este
de 0,01 lei.
Art.3-Se aproba caietul de sarcini cu instructiunile pentru ofertanti conform
anexei 1 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4-Contractul de închiriere se încheie pe o perioadă de 5 ani şi intră în vigoare la data
semnării lui de către ambele părţi.
Art.5-Se aprobă forma contractului de închiriere conform anexei 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6-Indeplinirea prezentei revine primarului orasului Talmaciu prin compartiment
urbanism.
Adoptata in Talmaciu la
30.10.2008
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSTANTIN POPA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
HANEA VIOLETA
Difuzat:1ex.Inst.Pref;1ex.dos.sed.;1ex.dos.hot.;1ex.urbansim;1ex.primar; 1ex.afisare
6 ex.

