
                                                                   ROMÂNIA                                   
                                                                            JUDEȚUL IALOMIȚA
                                                                            COMUNA SCÂNTEIA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6/09.01.2020
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia cabinet medical în

Scânteia,  aparținând domeniului public al Unităţii Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul
Ialomița

        CONSILIUL LOCAL SCÂNTEIA  Județul Ialomița   intrunit in sedinta ordinară, astazi .................. 2020
         Avand în vedere:  
      -  prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
      -  prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      - tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si prevederile Legii nr. 500/2002
privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;
             Examinând:

- referatul de aprobare al Primarului - Ilie Georgeta,   prin care se motiveaza necesitatea adoptarii acestei 
hotarari;

- raportul compartimentului achiziții publice nr. 109/08.01.2020;
              - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;
                   În temeiul prevederilor art. 332 - 348, coroborat cu cele ale art. 310 alin. 1-2, 312 alin. 2-4, 6-7 şi cele ale 
art. 313 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

              Art. 1 Se aprobă  închirierea prin licitație publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet 
medical în Scânteia, strada Ştefan Cel Mare, nr. 60,  aparținând domeniului public al Unităţii 
Admninistrativ - Teritoriale Scânteia, județul Ialomița, identificat cu număr cadastral CF 
147482/2019, valoare de inventar ....
             Art. 2 Se aprobă Documentaţia de atribuire conform Anexei numărul 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei conform Anexei 
numărul 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Durata închirierii va fi de 5 ani.
Art. 5 Prețul minim de închiriere de la care se pornește licitația este de 645,70 lei/lună.
Art. 6 Taxa de participare la licitație este de 100 lei/participant.
Art. 7 Garanția de participare la licitație este de 1291.41 lei, reprezentând nivelul contravalorii a două 

chirii lunare.
Art. 8 Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 428 din 09.12.2019 întocmit de P.F.A. ZAINEA MIHAI 

prevăzut la Anexa numărul 3 la prezenta hotărâre.
Art. 9 Se numește Comisia de licitație în următoarea componență: 
Președinte: Moise Victoraş - viceprimar
Membrii: Drăgnescu Georgeta – inspector financiar-contabil
                Tudor Indrieta – inspector cadastru
                 Diaconescu Mariana – inspector asistenţă socială
Secretar: Filipoiu Mirela – consilier achiziţii publice

              Art. 10  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul comunei 
SCANTEIA   doamna ILIE GEORGETA.

Art. 11 Prezenta va fi comunicată Instituţiei Prefectului – judeţul Ialomiţa, compartimentului financiar-
contabil, compartimentului urbanism , compartimentului taxe și impozite şi va fi adusă la cunostinţă publică prin 
afişare la sediul Primăriei comunei Scânteia, prin grija secretarului comunei Scânteia.
             
    
   Iniţiator,                                                                                                   Avizează,
   Primar: Ilie Georgeta                                                             Secretar: David Carmen Georgiana           


