
RoMÁNIA
ruDETUL CLUJ

COMLINA IZVORU CRI §ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁRAREANr.57
Din 26 septembrie 2019

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spafiului cu destina{ia de prestári servicii
comerciale din localitatea §aula, nn 77

Consiliul Local al Comunei Izvoru Criqului, judetul Cluj, intrunit in gedinta de lucru
ordinará din data de 26.09.2019

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art. 861 alin.(3) din Codul Civil;
-Legea 50 /2019 a bugetului de stat pentru anul2019
- OUG rtr.57 l 2019 codul administrativ;

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1570 din 19.09.2019 al compartimentului
de specialitate gi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. III din cadrul Consiliului
local ;

in temeiul drepturilor conferite prin art. I29 OUG nr. 57 l 2019 codul
administrativ,

CONSILruL LOCALAL COMUNEI IZVORU CRI§ULUI
adopta prezenta H O T Á n Á R E :

Art. 1. Se aprobá inchirierea prin licitatie publica a spatiului avánd suprafala totalá de
105 mp, respectiv 90 mp spaliu comercial gi 15 mp magazie ;i suprafala de teren avánd
destinalia curte in suprafalá de 95 mp, cu destinalia de prestári servicii comerciale, magazin
alimentar, ce apar{ie domeniului privat al Comunei Izvoru Crigului.

Art.2, Se aprobá caietul de sarcini, modelul contractului de inchiriere gi formularul de
participare.

Art. 3. Se aprobá prelul de pornire, pentru cládiri 70 Lei l luná, teren 30 Lei / luná.
Art.4.Licitaliava avea loc in data de 25.10,2019.
Art. 5. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotárári se incredin}eazá

Primarul Comunei Izvoru Crigului.
Art. 6. Prin grija secretarului comunei Izvoru CriEului prezenta hotáráre se comunicá

in termenul prevázut de lege cátre :

- Institu{iaPrefectului
primarul comunei
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prezenta hoíáráre a fost lor OUG nr.57 /20l9 codul administrativ :

Nr. consilieri in funclie
Nr. consilieri prezen}i

Vofuri ,, Pentru "
Voturi ,, impotrivá "
,, Abtineri "
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