Anexa nr. 1 la
HCL nr.24/31.03.2015

ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
COMUNA VALEA LUNGĂ
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel.0258/888505,fax. 0258/888102, cod fiscal 4562176,
email:primariavalealunga@yahoo.com

Fișa de calcul
privind prețul minim de pornire la licitație
pentru imobilul situat administrativ în comuna Valea Lungă, strada Viilor, nr. 70, jud. Alba,
compus din casă, curte și grădină intravilan, înscris în CF 71095 Comuna Valea Lungă(CF
vechi 2202), nr. top 372,373, în suprafață totală de 374 mp

Avand în vedere prevederile:

- art.1 și art.2 din HG 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/m2) practicat pentru
spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor
administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie
şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi
regiilor autonome,
Se stabilește prețul minim de pornire la licitație astfel:
-spatiu locativ:
101 mp × 0,84 lei/mp/lună = 84,84 lei/lună
-anexe gospodărești :
45 mp × 0,02 lei/mp/lună- 0,90 lei/lună
- curte şi grădină:
228 × 0,02 lei/mp/lună = 4,56 lei/lună
TOTAL CHIRIE / LUNA – 90,30 lei
VALEA LUNGĂ, 31.03.2015
Președinte de ședință
Comșa Călina

Contrasemnează pt. secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria
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228 × 0,02 lei/mp/lună = 4,56 lei/lună
TOTAL CHIRIE / LUNA – 90,30 lei
VALEA LUNGĂ, 23.03.2015
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

