ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea condițiilor de închiriere prin licitație publică a unui spațiu precum
și a documentației aferente
Avizat Secretar general,
Valentino Adrian Cotruță
Consiliul local al orașului Pogoanele, județul Buzău.
Având în vedere:
- Raportul Comisiei privind întocmirea documentației de atribuire și întocmire a
documentelor și procedurilor premergătoare unei licitației, numită prin Dispoziția Primarului
orașului Pogoanele nr. 341 / 16.07.2020, însoțit de studiul de oportunitate, caietul de sarcini,
fișa de date, model contract cadru și formulare de înscriere la licitație, înregistrat sun nr.
4222/05.05.2021;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Pogoanele, la proiectul de hotărâre,
înregistrată la nr. 6068/22.06.2021.
- Prevederile secțiunii a 4-a din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 129 al. (2) lit. d), lit. e) si al. (7) lit. n), alin (9), precum şi art. 132, art. 139
alin 3 lit f), art. 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă a imobilului, fostă Centrală
termică și fundații, executate până la nivelul solului (radier), în suprafață totală de 618,58 mp,
amplasat în orașul Pogoanele, str. Libertății, cv 24 parcela 3436, ce aparține domeniului public.
Perioada minimă a închirierii este de 5 (cinci) ani. Prețul de pornire al licitației este de 788,11
lei/lună.
Art. 2. Documentaţia de atribuire alcătuită din caietul de sarcini, fişa de date a procedurii,
contractul-cadru conţinând clauze contractuale obligatorii, formulare şi modele de
documente constituie anexe și fac parte integrantă din prezenta.
Art. 3. Secretarul general al orașului Pogoanele va comunica prezenta hotărâre
persoanelor și instituțiilor interesante, hotărârea urmând a fi publicată pe site-ul Unității
Administrativ Pogoanele în linkul https://www.primariepogoanele.ro/monitorul-oficial-local/
Inițiator,
Primarul orașului Pogoanele,
ing. Dumitrașcu Florin

