ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.29
DIN 30.04.2020
PRIVIND APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A IMOBILULUI ÎNSCRIS
ÎN C.F. NR. 300175 ȘIMAND CU NR. TOP 57/a, ȘIMANDUL DE JOS, ÎN SUPRAFAȚĂ DE
29,35 MP
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data de
30.04.2020
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Şimand, d-nul Dema Florin-Liviu, cu privire la
închirierea prin licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. nr.300175 cu nr. top 57/a, Șimandul
de Jos, conform caietului de sarcini;
- raportul doamnei secretar general Brîndaş Lavinia, prin care propune aprobarea închirierii prin
licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. 300175 cu nr.top 57/a, Șimandul de Jos, conform
caietului de sarcini;
- Cererea nr.2002/22.04.2020, a domnului Raţiu Ciprian-Ioan;
- C.F. nr.300175 , nr.top 57/a, Șimandul de Jos;
- 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, modificată prin HCL nr.26/18.04.2019, 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 Şimand;
- Prevederile art. 129 alin.(1), alin. (2), lit.(c), alin.(6), lit.(b), art.332 şi art.333 din O.U.G.
nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Șimand;
- votul ,,pentru” a 12 consilieri din cei 12 în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri,
În temeiul art. 139 alin.(3), lit.(g) din O.U.G. nr.57/2019, privind codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică pe o perioadă de 10 ani, cu drept de prelungire
cu acordul ambelor părţi, a imobilului în suprafață de 29,35 mp, înscris în C.F. nr. 300175, cu nr.
top 57/a Șimandul de Jos, 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,
Pocioian Vasile

Avizat de legalitate,
Secretar general,
Brîndaş Lavinia

