ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 300 /2018
privind închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Orăştie,
Str. Eroilor nr. 17

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- H.C.L. nr. 257/2018 privind însuşirea raportului de evaluare şi a cumpărării unor
imobile situate în Municipiul Orăştie, Str. Eroilor, nr.17.
- proiectul de hotărâre nr.305/2018, expunerea de motive a Primarului Municipiului
Orăştie, înregistrată cu nr.17.444/27.11.2018, raportul Direcţiei tehnice nr.17478/27.11.2018 și
raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală .
În temeiul prevederilor art.36, alin.(5), lit.b, art.45, alin.(3), precum şi ale art.123, alin.(1) şi
alin.(2), din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a unor spaţii în suprafaţă totală de 232 m.p.,
înscrise în CF nr. 60283 Orăştie, nr. cadastral 60283 –C2, din imobilul situat în Str. Eroilor, nr. 17,
aflat în proprietatea privată a Municipiului Orăştie, în vederea desfăşurării unor activităţi
comerciale.
Art.2. Durata închirierii va fi de 1 an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin acordul
părţilor, iar preţul de pornire la licitaţie va fi de 3,8 euro/mp/lună, echivalentul în lei la data
efectuării plăţii chiriei.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul Municipiului Orăştie şi
Direcţia Tehnică din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăștie;
- Direcţiei tehnice;
- Afișare pe pagina de internet a instituţiei www.orastie.info.ro
Orăștie, 29.11.2018

Preşedinte de şedinţă,
prof.Țambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2018, prin vot deschis, cu 13 voturi
„pentru” și 5 voturi „împotrivă” din totalul de 19 consilieri în funcţie (18 prezenţi).

