ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA BUCIUM
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Hotararea nr.30
din 06.07.2016
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica cu strigare a spatiului de la parterul cladirii
Primariei comunei Bucium, compus din 2 camere , in suprafata de 29 mp
Avand in vedere :
- cererea d-lui , Jurca Cosmin Gheorghe, in calitate de medic veterinar concesionar al activitatii
veterinare pe raza comunei Bucium, inregistrata la Primaria comunei Bucium cu
nr.3180/24.06.2016, in care solicita concesionarea spatiului de la parterul cladirii Primariei
comunei Bucium, compus din 2 camere , in suprafata de 29 mp.
-prevederile art.3 alin.(4) si ale art.III pct.5 din Legeanr.213l1998 privind bunurile proprietate
publica;
-prevederile O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala din administratia publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu art.36 alin.(2) lit.c),din Legea nr.215/2001, Legea administratiei publice
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede:" inexercitarea
atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local: a) hotaraste darea in administrare,
concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului,
dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii”.
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală
republicată cu modificările şi completările ulterioare, adopta prezenta,
HOTARARE
Art.1 Se aproba concesionarea , prin licitatie publica cu strigare, a spatiului de la parterul
cladirii Primariei comunei Bucium, cuprins in domeniul public al comunei, compus din 2 camere ,
in suprafata de 29 mp, de catre persoane fizice sau juridice.
Art.2 Se aproba Studiul de oportunitate , caietul de sarcini, modelul contractului si
documentatia de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica, a spatiului prevazut la
art.1, conform anexelor 1, 2 ,3 si 4.
Art 3 Se aproba concesionarea spatiului pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de
prelungire a duratei contractului prin incheierea unui act aditional in conditiile legii.

Art.4 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 5 lei/mp/an pentru suprafata de 29
mp, cu recalcularea anuala in functie de rata inflatiei.
Art.5 Taxa de participare la licitatie este de 10 lei.
Pretul documentatiei de atribuire este de 10 lei.
Art.6 Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Compartimentul
impozite si taxe si
Compartimentul administratie publica locala, urbanism, achizitii publice, programe , juridic.
Art.7 Se imputerniceste primarul comunei Bucium, Napau Cornel, in vederea semnarii
contractului de concesiune.
Art.8 Prezenta hotarare se comunica , prin intermediul secretarului comunei Bucium, in
termenul prevazut de lege:
-Institutiei Prefectului-judetul Alba;
-primarului comunei Bucium
Art.9 Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local Bucium, in sedinta ordinara, cu 11
voturi „pentru”, 0 „abtineri” si 0 „impotriva, din 11 consilieri prezenti.
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