ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 80
DIN 25.06.2019
Privind închirierea prin licitație publică a imobilului construcție-dispensar veterinar
înscris în C.F.nr.305845 Pecica, nr.top.476/3 Turnu, nr.cad.C1-top.476/3 Turnu
Consiliul local al oraşului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 25.06.2019.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului primar, Antal Petru,
-Raportul nr.29655/13.06.2019 al domnului Szokola Dalimir, referent Compartiment
Gestionarea domeniului public și privat, prin care propune închirierea imobilului construcție
-dispensar veterinar înscris în C.F. nr.305845 Pecica, nr.top.476/3 Turnu,nr.cad.C1-top.476/3
Turnu,situat în Turnu, str.5, nr.244,
- Extras C.F.nr. 305845 Pecica, nr. top.476/3 Turnu, nr.cad. C1-top.476/3 Turnu,
-Raportul de evaluare nr.1259/07.06.2019 întocmit de către SC Transilvanien SRL Arad,
autorizat ANEVAR nr.0414/2018, ec.Puican Beatrice Iunona,
-Prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și
completările ulterioare,
-Cererea nr.25587/09.05.2019 a domnului Chifor Vasile, prin care solicită închirierea imobilului
construcție-dispensar veterinar înscris în C.F.nr.305845 Pecica, nr.top.476/3 Turnu,nr.cad.C1top.476/3 Turnu, situat în Turnu, str.5, nr.244,
- Prevederile art.36 alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.( 5) lit.b) , art. 123 din Legea nr.215/2001 –
privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică,actualizată,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul ,,pentru” a 14 consilieri, 1 abținere, din cei 16 în funcţie fiind prezenţi 15 consilieri
locali,
- În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se închiriază pentru o perioadă de 5 ani, prin licitaţie publică, imobilul construcție-dispensar
veterinar, înscris în C.F. nr. 305845 Pecica, nr. top. 476/3 Turnu, nr.cad.C1-top.476/3 Turnu, cu
preţul de pornire al licitaţiei de 85 lei/lună+TVA , conform caietului de sarcini, anexă ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
1.1.Costul caietului de sarcini: 10 lei, garanția de participare la licitaţie: 50 lei.
1.2.Pasul licitației este de 1 leu.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola Dalimir,
referent şi se comunică cu:
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ.
-Domnul Szokola Dalimir,
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IREAN LUNIȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
MOȚ ADELA LILIANA

