
     

  
                                                       

              HOTĂRÂREA nr.145                                         

                       din data de 23 mai 2018 

 

- privind  închirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului (chiosc alimentar)  domeniu public,  in 

suprafata de  mp.13,60 mp cu nr. de inventar 85914 din inventarul bunurilor aflate în domeniul public al 

Municipiului Făgăraș, situat  in Fagaras, str. Ghioceilor, nr.1, in incinta (hol) Spitalului Municipal 

,,Dr.Aurel Tulbure’’ - pentru activitati comerciale 

 

                                      CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

               întrunit în ședință ordinară,  

   

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 5423/1 din 14.05.2018 și 

Referatul Compartimentului evidenta patrimoniu, nr.5423 din 14.05.2018, prin care se propune inchirierea 

prin licitatie publica deschisa a spatiului (chiosc alimentar)  domeniu public,  in suprafata de   mp.13,60 

mp cu nr. de inventar 85914 din inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Făgăraș, 

situat  in Fagaras, str. Ghioceilor, nr.1, in incinta (hol) Spitalului Municipal ,,Dr.Aurel Tulbure’’ - pentru 

activitati comerciale,  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 

al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

integrare europeană, 

Privind  prevederile art.36 alin.2 lit.c si alin 5 lit. a, art.123 alin 1 si 2 din Legea 215/2001 

republicata si actualizata, 

Retinand prevederile anexei 8  pct.6  a HCL 89/2017 privind stabilirea impozitelor taxelor locale 

pe anul 2017, 

 În temeiul art. 45 alin.3 şi 115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată și completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

   

Art.1. Se aprobă inchirierea  prin licitatie publica deschisa, organizata in conditiile legii a unui 

spatiu (chiosc alimentar)  domeniu public,  in suprafata de   mp.13,60 mp cu nr. de inventar 85914 din 

inventarul bunurilor aflate în domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat  in Fagaras, str. Ghioceilor, 

nr.1, in incinta (hol) Spitalului Municipal ,,Dr.Aurel Tulbure’’ pentru activitati comerciale, conform 

planului de situatie care face parte integranta din prezenra hotarare. 

  Art.2. Inchirierea spațiului se realizeaza in scopul folosirii acestuia conform destinatiei menționate 

anterior. 

Art.3. Pretul de pornire al licitatiei va fi de 14,90 lei/mp/luna Anexei nr.8, pct.1 la Hotararea 

Consiliului Local nr.89/29.05.2017. 

           Art.4.  Inchirierea se aproba pe o perioada de 3 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adițional 

cu jumătate din perioada aprobată inițial, urmând ca după perioada menționată în actul adițional, 

închirierea să fie supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Făgăraș. 

Art.5. Se aproba Caietul de Sarcini si Contractul Cadru de inchiriere conform anexelor 1 si 2 parte 

integranta din prezenta hotarare. 



 

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagăraş, prin Compartimentul  evidenta patrimoniu,  (concesiuni, inchirieri, administrare, 

parcari evidenta bunuri).   

                           

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,                             

      BOGDAN ION                             Secretarul municipiului,   

                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărâre s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

   Consilieri în funcție - 19 

   Consilieri prezenți - 18 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1 ex. Dosar şedintă 

- 1 ex. Colecţie 

- 1 ex. Prefectură 

- 1 ex. Primar   

- 1 ex. Secretar 

- 1 ex. Compartimentul  evidenta patrimoniu 

- 1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 

- 1 ex. Afişare. 
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