ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.54/2016
privind închirierea unui spațiu din clădirea Primăriei
Consiliul Local Ciumani la ședința ordinară din data de 18 iulie 2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 48/2016, privind închirierea unui spațiu din
Clădirea Primăriei, prezentat de primarul comunei Ciumani Marton Laszlo-Szilard,
Văzând avizul favorabil nr.48/2016 al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi
privat al comunei Ciumani, agricultură, turism, şi dezvoltare rurală și raportul nr.48/2016 al
compartimentului achiziții publice,
Luând în considerare prevederile:
- art.14 și art.15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani 17/1999, privind aprobarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniului public al comunei Ciumani, județul Harghita
- Hotărîrea Consiliului Local Ciumani nr.40/2015 prin care a fost aprobată Regulamentul de
închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al comunei Ciumani,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală,văzând procesul-verbal de afișare nr. 1692/18.07.2016,
În temeiul dispoziţiuni prevăzute de art.36 alin.(2) litera c) şi art.45 din Legea nr.215/2001
,privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,cu un
număr de 10 voturi pentru și 2 abțineri,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 2,38 mp, pe
o durată de 10 ani din clădirea Primăriei, aparținând domeniului public al comunei Ciumani, pentru
amenajarea unui ATM.
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini care va sta la baza desfășurării licitației conform anexei
nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prețul de pornire se stabilește la suma de 50 lei/lună, cu pasul de licitație 5 lei.
Art.4. Se împuterniceşte primarul comunei Ciumani, cu demararea procedurilor de
închiriere prin compartimentul de achiziții publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Ciumani și cu semnarea contractului de închiriere.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Ciumani.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei: Primarului comunei
Ciumani, compartimentului de achiziții publice, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita și se aduce
la cunoștință publică.
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