ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 54/2017

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu din incinta
sediului Primăriei comunei Valea Crișului
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de 28.11.2017,
Având în vedere rapoartele de avizare a Comisiei de specialitate, a compartimentului de
contabilitate şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,
În baza prevederilor:
- Art 14 din Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia nr 213/1998
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin (5) lit. (a) din Legea nr. 21512001 privind administrația publică
locală, republicată, modificată și completată;
- Raportul de evaluare întocmit de Evaluator autorizat Szanto Emese Judit
În temeiul prevederilor art. 45 alin (3) din Legea m.21512001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă închirierea unui spatiu din incinta sediului Primăriei comunei Valea
Crișului, în suprafată de 7 m.p, în vederea amplasării stațiilor de televiziune și telecomunicații.
Art.2 Spatiul face parte din domeniul public al comunei Valea Crișului.
Art.3 Tariful stabilit pentru închiriere este de 70 lei/mp/lună și constituie baza de
pornire la licitatie pentru inchirierea spatiului, conform Raportului de evaluare întocmit de
Evaluator autorizat Szanto Emese Judit, anexa nr 1 la prezenta .
Art.4 Se constituie comisia de adjudecare a ofertelor, în următoarea componență:
1.Karácsony László, viceprimar, presedinte comisie
2.Kovács Ottilia-Tünde, membru, responsabil achiziții publice
3.Kovács Csilla – membru, referent
Art.5 Doamna Kovács Ottilia-Tünde va asigura lucrările de secretariat ale comisiei.
Art.6 Se aprobă ca această licitație să se realizeze prin procedura “Licitație publică fără
precalificare cu oferta prin strigare”
Art.7 Se aproba pasul licitației în procent de 10% din prețul de pornire.
Art.8 Se aprobă caietul de sarcini elaborat pentru această licitație, conform anexei nr 2 la
prezenta.
Art.9 Se aproba pretul caietului de sarcini în valoare de 20 lei și taxa de participare în
valoare de 50 lei.
Art.10 Se împuternicește primarul comunei Valea Crișului, dl Kisgyörgy Sándor să
semneze contractele de închiriere a spațiului.

Art. 11 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotătâri se împuternicesc persoanele din
cadrul comisiei de adjudecare, identificate potrivit art 4 din prezenta hotărâre.
Valea Crişului, la 28.11.2017
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