ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 69
privind închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului în suprafaţă de 48,70 mp, situat în
Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 42 pentru farmacie
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.08.2012,
Luând în dezbatere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr. 2899/22.10.2015 al compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Valea Lungă, cu privire la închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 48,70
mp(suprafaţă desfăşurată de 66,85 mp), situat în Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 42 pentru farmacie,
imobil proprietatea comunei Valea Lungă;
- extras CF nr. 70092 Valea Lungă, nr. top. 70092, planul de amplasament şi delimitare al imobilului
întocmit de expert Şandor Sorin Sabin- Aut. RO-AB-F, nr. 0061/2010 şi releveul imobilului;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată;
- art. 36 alin.2, lit.c, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă închirierea spaţiului situat în Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 42, cu o suprafaţă
utilă de 48,70 mp, pentru farmacie.
Art.2: Închirierea spaţiului se face prin licitaţie publică, preţul de începere al licitaţiei este de
___ lei/mp/luna, pe o perioada de ___ ani, cu posibilitate de prelungire.
Art.3: Se desemnează comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea spaţiului identificat la
art.1, în următoarea componenţă:
Staicu Solomon-viceprimar-preşedinte comisie
Oltean Maria-inspector achiziţii-secretar comisie
Cipariu Gabriela-inspector superior-membru
Art.4: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
achiziţii publice.
VALEA LUNGĂ, 29.10.2015
Preşedinte de şedinţă
Serbu Ioan

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului în suprafaţă de 48,70 mp, situat în
Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 42 pentru farmacie
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.10.2015,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul cu nr. 2899/22.10.2015 al compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei comunei
Valea Lungă, cu privire la închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului cu o suprafaţă utilă de 48,70
mp(suprafaţă desfăşurată de 66,85 mp), situat în Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 42 pentru farmacie,
imobil proprietatea comunei Valea Lungă;
- extras CF nr. 70092 Valea Lungă, nr. top. 70092, planul de amplasament şi delimitare al imobilului
întocmit de expert Şandor Sorin Sabin- Aut. RO-AB-F, nr. 0061/2010 şi releveul imobilului;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată;
- art. 36 alin.2, lit.c, art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă închirierea spaţiului situat în Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 42, cu o suprafaţă
utilă de 48,70 mp, pentru farmacie.
Art.2: Închirierea spaţiului se face prin licitaţie publică, preţul de începere al licitaţiei este de
___ lei/mp/luna, pe o perioada de ___ ani, cu posibilitate de prelungire.
Art.3: Se desemnează comisia de evaluare a ofertelor privind închirierea spaţiului identificat la
art.1, în următoarea componenţă:
Staicu Solomon-viceprimar-preşedinte comisie
Oltean Maria-inspector achiziţii-secretar comisie
Cipariu Gabriela-inspector superior-membru
Art.4: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
achiziţii publice.
VALEA LUNGĂ, 22.10.2015
Initiator- primar
Pusca Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina

