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Din27.10.2017

Privind inchiriereu prin licitatie publica locala , p€ o perioada de 5 ani, a cladiriifostei
Coopertive de Consum din sat Pojortu

Consiliul Local al comunei Lisa , judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara la data de
27.10.20t7,

Tinand cont de prevederile art.14 si art.15 din Legea nr.l23ll998 privind bunurile
proprietate publica, asa cum a fost modificata, art.860, art.86l alin. 3 Cod Civ, art 1777 si urm. Cod
Civil

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2lit.c) si art 45 alin.2 si alin.3 , art.llg, art.IzI alin.4 si
123 alin.2 din Legea nr.2l5l200l republicata si modificata privind administratia publica locala

HOTARASTE

Art.l. Se aproba inchirierea, prin licitatie publica , pe o perioada de 5 ani , cu posibilitati de
prelungire , la cererea chiriasului , a fostei Cooperative de Consum - Magazin Satesc din satul
Pojorta nr.83 si a unei portiuni din terenul aferent imobilului , pentru acces si depozitare , cu
conditia pastrarii destinatiei spatiului .

Art.2. Caietul de sarcini urmeaza a fi intocmit de comaprtimenele de specialitate din cadrul
Primariei Comunei Lisa cu respectarea minim a urmatoarelor clauze pentru participantii la licitatia
de inchiriere :

- Ofertantul sa aiba sediul social pe ruza comunei Lisa
- Obiectul de activitate desfasurat sa fie magazincomercial
- Sa nu aiba datorii la bugetul local
Art.3. Pretul de pornire al licitatiei este de 15 lei/mp asa cum a fost stabilit prin HCL nr.
50116.r2.20r6
1g1.2. Se stabileste comisia de licitatie in urmatoarea componenta :

Presedinte : - Moga Gheorghe - primar
Membrii : - Guseila Adrian Mircea - consilier local

- Paler Gheorghe - consilier local
Secretar - cj.Nicusan Diana Ileana - secretar comuna

Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza,primarul comunei, prin
compartimentele de specialitate.
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