ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 46/14.10.2016
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua camere din imobilul situat pe
str. Principala nr. 29 din localitata Cataloi, apartinand domeniului privat al comunei
Frecatei, in vederea infiintarii unei croitorii
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea;
Având în vedere:
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Frecăţei înregistrat sub nr.
7695/10.10.2016.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 10, art. 21, alin. 1, art. 23, art. 121 alin. (2), art. 123, alin (1), alin. (2) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publica,
- art. 553, alin. 1, alin. 4 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , republicat,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 5 lit. „b”, art. 45 alin. 3 şi art. 115 alin. (1),
lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
si completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. - Se aproba inchirierea prin licitaţie publică cu strigare a suprafetei de 37,61
m.p., camera nr. 4 si nr. 5, conform releveu, din suprafata totala de 210,47 m.p. utili ai
imobilul situat pe str. Principala, nr. 29 din localitatea Cataloi, proprietate privată a
Comunei Frecatei, în vederea infiintarii unei croitorii.
Art. 2. - Se însuşeşte raportul de evaluare nr. 143/05.10.2016, intocmit de evaluator
autorizat Geambazu Dumitru şi se stabileşte preţul minim, de la care porneşte licitaţia
de la suma de 154 lei/luna pentru cei 37,61 m.p.
Art. 3 - Se desemnează comisia de licitaţie pentru închirierea imobilului, in
urmatoarea componenta:
Presedinte: - MITU PAUL – viceprimarul comunei Frecatei
Membri: - MOROIANU NICOLETA- referent
- VATAFU IOANA- referent
Secretar – CERGAU GEORGE COSMIN – secretar comuna cu atributii delegate

Art. 4 - Se împuterniceste primarul comunei Frecatei sa semneze contractul de
inchiriere.
Art. 5 - Se aprobă caietul de sarcini, prevăzut în Anexa nr. 1 privind închirierea prin
licitatie publică cu strigare a suprafetei de 37,61 m.p.
Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
dlui. primar al comunei Frecatei, Naiman Marian, precum si comisia nominalizata la
art. 3 din prezenta hotarare.
Art. 7 - Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului - judetul Tulcea,
autoritătilor interesate si se aduce la cunostintă publică prin grija secretarului comunei
Frecatei.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 11 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 11 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier local,
Despina Viorica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar cu atributii delegate,
George-Cosmin CERGAU

