
HOTARÂRE Nr.41
Din 13 octombrie 2017

privind aprobarea scoaterii la licitatie, în vederea închirierii a spaţiului în suprafaţă de
117 mp,cu destinație de Cabinet medicină de familie, Cabinet stomatologic și
Farmacie, aparţinând domeniului public al comunei Treznea, situat în Localitatea
Treznea nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea ,nr.cadastral 50380-C1 .

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,
întrunit în ședință ordinară

Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Treznea d-ul Oros Cristian

şi Studiul de portunitate îregistrat sub nr. 4070 din 11.10.2017 întocmit de d-ul
Blândaș-greț Ioan, secretarul comunei;

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Treznea;
- 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;

- prevederile art. 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile art.36, alin. (2), lit. c), din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art 45 alin. (3) şi ale art. 123, alin. (1), şi (2) din Legea
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 (1)Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de
117 mp, cu destinație de Cabinet medicina de familie , Cabinet stomatologic și
Farmacie, aparţinând domeniului public al comunei Treznea, situat în Localitatea
Treznea nr.82/A, identificat în CF 50380 Treznea ,nr.cadastral 50380-C1.

(2) Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de
închiriere, cu de posibilitatea prelungire prin acordul părților.
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Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini , Documentaţia de
atribuire și modelul Contractul de inchiriere, întocmite pentru fiecare situație în
parte.

Art.3 (1) Prețul minim al chiriei de la care se pornește licitatia este de 10
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 de specialitate.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică la :

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul comunei
- Locuitorilor comunei prin afișare
- Pe pagina de wep primariatreznea.ro
- Dosar hotărâri
- Dosar de ședință ;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASENEAZĂ
ROMITAN CAMIL- VASILE SECRETAR

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN
CONSILIERI PREZENTI…………9
CONSILIERI ABSENTI………….-
VOTURI PENTRU………………...9
VOTURI IMPOTRIVĂ…………….-


