R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ŞĂRMĂŞAG
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.19
din 15 februarie 2017
privind închirierea prin licitație publică a unor spații proprietatea publică a comunei,
spații situate în sediul Primăriei comunei Șărmășag
Consiliul local al comunei ŞĂRMĂŞAG, judetul SĂLAJ întrunit în şedinţa
ordinară din data 15 februarie 2017;
Având în vedere:
- prevederile art.36(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Raportul viceprimarului nr.543/27 ianuarie 2017 cu privire la propunerea pentru închirierea
unor spații proprietatea publică a comunei, situate în sediul Primăriei comunei Șărmășag;
- Expunerea de motive a primarului comunei cu nr.544/27 ianuarie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 1008/15 februarie 2017;
În temeiul art.45 (2) lit.”a” şi ale art.115, lit.”b”din Legea nr.215/2001, privind
administratia publicã localã, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptă prezenta,
H O T Ă R Â R E:
Art.1. (1)Aprobă închirierea prin licitatie publică a spațiului în suprafață de 40 mp
proprietatea publică a comunei situat în comun Șărmășag, str.Teilor,nr.78/a.
(2) Pretul de pornire a licitației pentru închiriere se stabileste la 4,0 lei/mp/lună.
Art.2. (1)Primarul comunei este abilitat să facă, conform legislației în vigoare
demersurile necesare pentru încheierea contractului de închiriere și să urmărească modul de
derulare în timp al acestuia.
(2)Contractul de închiriere se încheie până la data la care Primăria va avea
nevoie de spațiu.
Art.3. Sumele rezultate din închirierea spațiului se fac venit la bugetul local și sunt
utilizate conform reglementărilor în vigoare.
Art.4. Anual, cu ocazia prezentării raportului primarului cu privire la situația bunurilor
din patrimonial comunei, consiliul local va fi informat și asupra situației spațiului în cauză.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei domnul KOVACS TIBERIU.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia prefectului judeţului Sălaj;
-Primarul comunei;
-Compartiment buget, contabilitate, salarizare și resurse umane;
-Dosar hotărâri;
- Dosar şedinţă.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ
DOMBI ATTILA SZILARD
Secretar comună
ANGELA RODICA OROIAN
Adoptată în şedinţa din data de 15 februarie 2017
Cu un număr de 13 voturi din numărul total de 15 consilieri în funcție

