ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind consesionarea spaţiului situat la parterul blocului de locuinţe din satul Scînteia.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 23.08.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 146/05.07.2007, prezentată de primarul comunei domnul
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 147/05.07.2007;
¾ referatul nr. 149/10.07.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
¾ O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
¾ H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Legea nr. 544/12.10.2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
¾ Legea nr. 52/21.01.2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 157/20.07.2007;
¾ art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii a spaţiului situat
la parterul blocului de locuinţe din satul Scînteia, comuna Scînteia, judeţul Iaşi, aflat în domeniul privat de
interes local administrat de consiliul local al comunei, de forma, dimensiunile şi suprafaţa desfăşurată,
prevăzute în schiţa anexa nr.1 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se constituie comisia specială mandatată pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei de
licitaţie publică, stabilirea preţului chiriei şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în următoarea
componenţă:
1.- Preşedinte, Săcăleanu Fănică
-Primar;
2.- Membru,
Aştefanei Mihai,
-consilier local;
3.- Membru,
Darabană V. Mihai,
-consilier local;
4.- Membru,
Harasim Ştefan,
-consilier local;
5.- Membru,
Ungureanu Dinu,
-referent contabil;
6.- Secretar,
Ilăşoaia Florin,
-secretarul comunei.
Art.3.-Prezenta hotărâre se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Compartimentului financiar contabilitate al primarului;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Aneculăesei Constantin

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
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