ROMANIA
J U D E Ţ U L GALAŢI
C O M U N A SLOBOZIA C O N A C H I
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA

Nrl6

din 29 aprilie 2013
privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publica, a apartamentului nr.2 bloc tronson A,
aparţinând domeniului privat al comunei Slobozia-Conachi
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii : Înregistrat la nr. 1154/23.04.2013
Consiliul local al comunei Slobozia - Conachi, judeţul Galati,intrunit in şedinţa ordinara, astăzi 29
aprilie 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr 1154/1/23.04.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primaruluil,
inregistrat la nr 171/2/19.01.2011;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local al comunei
Slobozia Conachi;
Având in vedere predeverile art.20, lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
Având in vedere prevederile art.36 alin (2) lit.c) si alin.(5) lit. b) si ale art. 123 alin (1) si alin. (2) din
Legea administraţiei publice locale nr 215/2001- republicata;
In baza art.45 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr 215/23 aprilie 2001 cu modificările si
completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.L- Se aproba inchirierea, prin licitaţie publica, a

apartamentului

nr.2

bloc tronson A,

aparţinând domeniului privat al comunei Slobozia-Conachi, amplasat si delimitat conform planului de situaţie
care constituie Anexa 1 care face parte integranta la prezenta hotărâre.
Art. 2.

Se stabileşte preţul de pornire al licitaţie la 1 euro/m.p/luna.

Art.3. - Se aproba

Caietul de sarcini si Instrucţiunile pentru ofertanţi

cu referire la organizarea si

desfăşurare licitaţiei asa cum sunt ele prevăzute in Anexa 2 si respectiv Anexa 3 care fac parte integranta din
prezenta hotărâre.
Art. 4- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.5- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi si Prefecturii
judeţului Galaţi, răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei Slobozia Conachi.
Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

