
ROMANIA
JUDETUL IIEAMT

CONSILIUL LOCAI AL ORA$ULUI TIRGU Nf,AMT
PROIECT

privitrd sco{ter€a
suprafata de 90,8 m

HoTiRiRn
la licitatie publici deschisi in vederea inchiri€rii unui spatiu, in
.p., apartinand dom€niului privat al orasului Tirgu N€amt, situat itr

B-dul22 Decembrie, Bl.Ms, part€r

Consil iul Local al ora$ului Tirgu N€amt;

Avdnd in vedere prevederile an. 4 din Legea 21311998 privind bunurile
proprietate publica cu modificirile Si complet5rile ulterioare, ale art.6 din Legea
5212003 privind transparenla decizionale in administralia publicA.

Tinand cont de Expunerea de motive nr. 852 din 19.01.2015
. inaintatd de prirnarul orapului Tirgu Neam! qi de Raponul de Specialitate al
Serviciului Urbanism din cadrul Primdriei oraSului Tirgu Neaml;

Tinend,cont de avizele comisiilor de specialitate ;
ln temeiul prevederilor art.36,alin.(2) l i t.,.c",art. l6 alin.(5) l i t.,b,ale art.45

alin(l) $ (3), ale art. 115 alin(l) si art 123 alin (l) si (2), din Legea nr.2l5l2001 a
administratiei publice locale republicata:

HOTARASTE
AILL Se aprobe scoaterea la Iicitatie publicd deschisd in vederea initierii procedurii
de inchiriere a unui spatiu in suprafata de 90.8 mp situat in B-dul 22 Decembrie la
parterul blocului M5. apartinand domeniului privat al orasului Tirgu Neamt, prevazut
in Anexa 1;
4I!2 S. aprobd Studiul de opoftunitate pentru scoaterea Ia licitalie publica in
vederea inchi erii unui spatiu in suprafata de 90,8 mp, prev6zute in Anexa 2, parte
integranta a acesteia;
ArtJ Se aprobd Caietul de Sarcini pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de
90,8 mp, prevazut in Anexa 3 la preze[ta, parte integranta a acesteia;
Art. 5. Se aproba Instlucliunile penlru ofertanfi. prevdzute in Anexa 4 la prezenta.
parte integrante a acesteia:
A!t-.lL Se aprobe componenla Comisiei de licilalie prevezute in Anexa 5 la prezenta"
parte integrante a acesteia.
4$1. Se aprobi componenla Comisiei de rezolvare a evertualelor contestafii la
licitalie. prevazutA in Anexa 6 la prezenta. parte integrantA a acesteia.
AI!::E. Prelul de pomire al licitaliei este dei4 lei/mp/an.
4!!2. (1) Durata inchirierii este de 5 ani , incepand de la data incheierii contractului
de inchiriere;

(2) Contractul de inchiriere poate fi prelungit. prin acordul pe4ilor, prin act
aditional. doar o data pe o perioada cel mult egala cu jumatate din perioada de
inchiriere;
A!L!q. Predarea bunurilor menlionate la art.l se va lace pe baza de Proces verbal de

predare-primire intre Primdria ora$ului Tirgu Neanl si castigatorul licitatiei.
AI!_U.Se imputernice$te Primarul oragului firgu Neam!, si semneze Contractul
de Inchiriere in numele si pentru Consiliul Local.
l!4L!2. Serviciul Urbanism gi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primdriei
oragului Tirgu Neaml $i Biroul Juridic vor lua misurile necesare in vederea
ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari -
44L!a Secretarul oragului Tirgu Neaml va asigura publicitatea Si comunicarea
prezentei hotdreri instituliilor qi persoanelor interesate prin Companimentul

Pri
Avizat legalitate,
Secretar oras,

j r,Laura Elena Mafteivasili$


