ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI TREZNEA

HOTARÂRE Nr.5
Din 18 februarie 2020
privind aprobarea închirierii prin licitatie publică , a spaţiului în suprafaţă de 20,42
mp,cu destinație Cabinet stomatologic și spaţiului în suprafaţă de 28,67 mp, cu
destinație Farmacie, aparţinând domeniului public al comunei Treznea, situat în
Localitatea Treznea nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea ,nr.cadastral 50380C1 .
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,
întrunit în ședință ordinară
Având în vedere :
- Referatul de aprobare a primarului comunei Treznea d-ul Oros Cristian
şi Studiul de portunitate îregistrat sub nr. 4070 din 11.10.2017 întocmit de d-ul
Chereche Bogdan Alexandru consilier asistent achizi ții publice ;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
In conformitate cu prevederile :
- art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public;
- art.129, alin. (2), lit. c), coroborat cu alin.(6), lit.a, și 287 lit.b, art.333 și
următoarele până la art.341 din OUG Nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
In temeiul prevederilor art 196 alin. (1) din OUG Nr.57/2019 privind Codul
Administrativ;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică , a spaţiului în suprafaţă
de 20.42 mp, cu destinație Cabinet stomatologic și a spaţiului în suprafaţă de
28.67 mp, cu destinație Farmacie, aparţinând domeniului public al comunei
Treznea, situat în Localitatea Treznea nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea
nr.cadastral 50380-C1, pozitia nr.8 din Anexa la HCL Nr.50/2017 privind insușirea
de către Consiliul local al comunei Treznea a inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunei Treznea, judeţul Sălaj .
(2) Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de
închiriere, cu de posibilitatea prelungire prin acordul scris păr ților.
Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini , Documentaţia de
atribuire și modelul Contractul de inchiriere, întocmite pentru fiecare situa ție în
parte.

Art.3 (1) Prețul minim al chiriei de la care se porne ște licitatia este de 3,34 lei/
m.p./lună,
(2) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei.
Art. 5 Împuterniceşte primarul comunei TREZNEA d-ul Oros Cristian pentru
semnarea contractelor de închiriere.
Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredintează d-ul Oros Cristian
primarul comunei si compartimentul achiziții publice.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul comunei
- Locuitorilor comunei prin afișare
- www. primariatreznea.ro
- Dosar hotărâri
- Dosar de ședință ;
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