
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.31 

DIN 18.04.2019 
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI 
ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 305078 ȘIMAND CU NR.  TOP 305078, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 

93,15 MP 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 
18.04.2019 
 Având în vedere: 

- Expunerea de motive al Primarului comunei Şimand cu privire la aprobarea închirierii 
prin licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. nr.305078 cu nr.  top 305078, conform 
caietului de sarcini; 

- raportul doamnei secretar Brîndaş Lavinia, prin care propune aprobarea închirierii prin 
licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. 305078 cu nr.top 305078, conform caietului 
de sarcini; 

- Cererea nr.1618/25.03.2019, a  CDS AUTO CORNER SRL reprezentată prin d-nul Chiş 
Dan-Stelian, în calitate de administrator 

- C.F. nr.305078 , nr.top 305078, Șimand;  
- Prevederile HCL Șimand nr.5/30.01.2018, privind modificarea și completarea anexei la 

HCL nr.121/28.11.2017, privind stabilirea tarifelor de bază pe metru pătrat pentru 
închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei Șimand; 

- Prevederile art.14 alin.1 şi 15 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, republicată; 

- Prevederile art.36 punctul 5 litera “b“şi a art. 123 din Legea nr.215/2001 – privind 
administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
- votul ,,pentru” a  13 consilieri din cei 13  în funcţie fiind prezenţi 13 consilieri, 

În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare 
                                 

HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 15 ani, cu drept de 
prelungire cu acordul ambelor părţi, a imobilului în suprafață de 93,15 mp, înscris în C.F. nr. 
305078, cu nr. top 305078 Șimand, cu preţ de pornire al licitaţiei de 1 euro/mp/lună, la 
cursul BNR din ziua plății, conform caietului de sarcini, anexă ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei. 
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei Șimand,  
prin doamna Untaru Lavinia şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Compartimentul achiziții publice din cadrul Primăriei comunei Șimand. 

 
 

       Preşedinte de şedinţă,                    Avizat de legalitate, 
             Barna Lionel                                  Secretar Brîndaş Lavinia 
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