ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAŞULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind inchirierea prin licitaţie publică a imobilului teren in suprafață de 15 mp,
situat in Orașul Avrig, strada Sașilor nr.1 poziția 7, in vederea amplasării unui
chioșc pentru comercializare produse nealimentare
Primarul oraşului Avrig,
Având in vedere;
- HCL Avrig nr.20 /96 / 2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru
pentru organizarea si desfasurarea licitatiilor publice in vederea
concesionarii/inchirierii/vanzarii bunurilor apartinand domeniului privat,
inchirierea/concesiunea bunurilor apartinand domeniului public al Orasului
Avrig;
- HCL Avrig nr.13 /
2017 privind aprobarea prelungirii valabilitatii
contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate
constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestarii
servicii si modificarea chiriei.
- raportul de specialitate nr.4797/22.02.2019 intocmit de Biroul lucrări
publice și administrare patrimoniu, prin care se propune inchirierea prin
licitaţie publică a unui spatiu situat in Avrig, str.Sasilor, nr.1, (poz. 7
chioscuri).
Ținând seama de prevederile;
- art.13 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de
constructii
- art.14 si 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, actualizata,
- art.20 alin.(1) lit.e din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art.1777 – 1823 din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu art.36 alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), art.115 alin.(1) lit.b şi
art.123 alin.(1) (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
P R O P U N:
Art.1.(1): Se aprobă inchirierea prin licitaţie publică a imobilului teren in
suprafață de 15 mp, situat in Orașul Avrig, strada Sașilor nr.1 poziția 7, in vederea
amplasării unui chioșc pentru comercializare produse nealimentare, identificata in
anexa 1 la prezenta hotarare.
(2) Perioada inchirierii este de 1 an, iar prețul de pornire la licitație este
de 4 euro/mp/lună.
Art.2: Se aprobă Caietul de sarcini in vederea inchirierii suprafeței meționate
la art.1, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3: Primarul orasului Avrig, prin Serviciul urbanism și Compartimentul
Achiziții Publice și Licitații din cadrul Primăriei Orașului Avrig si BCPI Avrig, vor
asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor şi persoanelor interesate prin
grija Secretarului Orașului Avrig.
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