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6iliul local a1 Comunei Tdmdqeni

HOTARARE
Nr. 6 din 04.02.2015

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spa!iu apartinind
domeniului public al comunei Tamaseni pentru activitati postale desfasurate

sub obligativitatea serviciului universal

Consiliul Local al comunei Tdm[qeni, judelul Neaml:
AvAnd in vedere prevederile art. 123.alin 1 qi 2 din Legea nr. 21512001 privind adrninistralia

hlic5 localS. republicatA, cu rnodificirile gi completlrile ulterioare qi ale art. 6.13 din
rsulamentul-cadru privind procedura de inchiriere a bunurilor imobile (terenuri si conslructii)
rprietate publica sau privata a comunei aflate in administrarea Consiliului Local Tamaseni, aprobat

:rrr H.C.L.Tamaseni nr. l4l08.06.2006:
LuAnd in considerale expunerea de motive a primarului conrunei gi raportul nr.471 din

1.01.2015 intocmit de ing. Chile Lenuta-Gabriela din aparatul de specialitate al primarului comunei
im6geni:

in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. ..c"(alin.5 lit.a) qi ale art. 45 alin. (1) din Legea
l5l2001. privind administralia publici locali, republicata. cu modificirile qi completirile ulterioare.

HOTARA$TE:

Irt.I. Se aprobe Studiul de oportunitate pentru inchirierea prin licitalie publicd a unui spaliu. situat ir.r

ncinta primariei. apa(inAnd domeniului public al Comunei Timdgeni. judeful Neaml,pentru activitati
nstale deslasurate sub obligativitatea serviciului universal,conform anexei nr.l , care face parte

ntegrantA din prezenta hotirAre.

lrt.2. Se aproba scoaterea Ia licitalie publicd in vederea inchirierii a unui spa{iu irl suprafale de 46 mp.

tituat in incinta primariei, ce apa(ine domeniului public al comunei, pentru desfasurarea de activitati
postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal. precum si caietul de sarcini confonlt
anexei nr.2, care face parte integrante din prezenta hotdr6re.

Art.3 Licitalia pentru inchirierea spatiului prevazut la art.2, situat in incinta primariei, va fi publicd
. deschisi cu strigare gi va avea loc la sediul Primlriei comunei Tbmdgeni, in data de 25.02.2015 , ora

10,00.

Art.4. Prelul minim pentru inchirierea spaliului prevazut Ia art.2, situat in incinta primariei, este de

2,9 euro/mp/lurii.fara TVA.

Art.S.Se stabile;le taxa de pafiicipare la licitalie pentru fiecare ofertant in suma de 100 lei.

r Art.6.Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioadd de 2 ani.

Art,7. Printalul Cornunei Tim[geni va asigura luarea tuturor masurilor de preg[tire 5i deslEqurare a

licitaliei in condi!iile prevdzute de lege:
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Secretarul comunei T[mlgeni va inainta qi comunica prezenta hot[rAre autoritatilor in termenul

de lege.
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