ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI

HOTĂRÂRE NR.19
privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui imobil teren
intravilan situat în sat Smeeni , comuna Smeeni

Consiliul Local al comunei Smeeni, întrunit în ședința ordinară din data de ;
Având în vedere referatul Primarului comunei Smeeni nr. 3072/22.03.2021, raportul
compartimentului de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului
comunei Smeeni nr. 3073/22.03.2021 , prin care se propune scoaterea la licitație
publică, în vederea închirierii, a spațiului aparținând domeniului privat al UAT Smeeni
și avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Smeeni;
Având în vedere cererea nr.3008/19.03.2021 a domnului Voinea Claudiu Adrian prin
care solicită concesionarea unei suprafețe de teren din cadrul Târgului săptămânal
Smeeni;
În conformitate cu prevederile art.129, alin.4 ,lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrative și art.858-865, art.868 din Codul Civil;
Potrivit prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 23/28.07.2014 privind
Regulamentului cadru de organizare si desfasurare a licitatiilor publice;

aprobarea

În temeiul art.36 alin.2 lit.c, coroborat cu alin.5 lit.a, art.123 alin.1, art.45 alin.3, art.61
alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind
administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 15
ani, a spațiului disponibil, aparținând domeniului privat al UAT Smeeni, în suprafață de
1500 mp ,situat în cadrul Târgului săptămânal Smeeni, în sat Smeeni, comuna Smeeni,
identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii spațiului identificat la
art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini și Documentația de atribuire a contractului de
închiriere, a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr.3 și 4
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prețul de pornire al licitației este de 5000 lei pe an.
Art.5. Se împuternicește primarul comunei Smeeni să organizeze procedura de
închiriere prin licitație publică cu ofertă în plic închis și să semneze contractul
de închiriere a spațiului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.6. Primarul comunei Smeeni și compartimentul Buget-Contabilitate vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7. Secretarul comunei va comunica in copie prezenta hotarare:
- Institutiei Prefectului judetului Buzau;
- Primarului comunei Smeeni;

Președinte de ședință
Consilier local
Nicula Vasile -Răzvan

Contrasemnează
Secretar general UAT
Stănescu Anghel-Luigi

Nr. 19 din 31.03.2021 com. SMEENI,jud.BUZAU
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară din data de 31.03.2021 , cu un
număr de 13 voturi pentru 1 _voturi contra, _ 0 _ abţineri din numărul total de 15
consilieri în funcţie din care prezenti 14.

