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Hotirirea nr. 2212018
privind inchiriere teren 12 mp in perimetrul fostului CAP Lelcani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la
lucrdrile gedintei ordinare din data de 26 aprilie 2018,

Av6nd in vedere:
- Cererea nr.3204124.04.2018 a S.C. Dentistry BY AS S.R.L. prin care solicitiinchirierea unei suprafefe de 12 mp pe

dorueniul public al comunei pentru amplasarea unor panouri solare;
- nota de fundamentare qi proiectul de hotlrdre nr.320412018 cu privire la inchirierea unui teien din perimetrul fostului

CAP Lelcani, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi[iilor art.45 alin.(6) din
Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicat[;

- referatul nr.32751201,8 intocmit de compartimentul patrimoniu diin cadrul primdriei comunei Lelcani in temeiul
prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicati;

- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea economici, de buget finante, administrarea patrimoniului, agricultura qi
protectia sociald din cadrul consiliului local LeJcani pentru proiectul de hot[r6re mai sus mentionat, aviz emis in temeiul
prevederilor art.43 9i 54 alin.(4) din Legea nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicati;

- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrdri al secretarului comunei Lelcani, Irimi{a Vali-
Claudia, prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l 17 lit."a" din Legea nr.21512001
a administratiei publice locale, republicat6;

- bugetul local al comunei pe anul 2018 aprobat prin HCL u.51201.8, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenta decizionalS in administralia publici locald;

examin6nd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 27312006 privind finanlele publice
locale, art.36 alin.S lit.a din Legea m. 21512001 republicatd privind administralia public[ local6, cu modificdrile qi

completlrile ulterioare; art.l4,l5,16 din Legea nr.2l3l1998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia, cu
privire la inchirierea bunurilor proprietate publici a unitdlilor administrativ teritoriale;

In temeiul art.45 alin.l si art.l15 alin.l lit.b din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala, republicatl,
cu modific6rile qi completirile ulterioare

HorAnASrE:

Art.l. Se aprob[ inchirierea, prin licitalie public6, a suprafetei de 12 mp teren situat[ in perimetrul
fostului CAP Lelcani, pentru amplasarea unor panouri solare pe domeniul public al comunei.

Art.2 Se aprobd preful de pornire al licitaliei de 2 leilmpflunS, iar pasul de licitalie de 10o/o din pretul de
pornire, pentru terenul de 12 mp, situat in perimetrul fostului CAP Lelcani.

Art.3.Compartimentul specializat in domeniul achizifiilor publice, structura de urbanism qi
compartimentului financiar contabil din cadrul primdriei Lelcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.

Art.4. Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotdr6ri primarului, viceprimarului, tuturor
persoanelor qi compartimentelor vizate qi Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotdrAri va fi afigattr la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtinp publicd.


