ROMANIA
J U D E Ţ U L CALATI
COMUNA SLOBOZIA C O N A C H I
CONSILIUL L O C A L
HOTĂRÂREA
nr25
din 30 iunie 2013
privind aprobarea inchirierii, prin licitaţie publica, a unei construcţii din sectorul zootehnic al
fostului C A P al comunei Slobozia-Conachi, judeţul Galaţi
I Iniţiator: Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
' Data depunerii : Înregistrat la nr. 1781/21.06.2013
Consiliul local al comunei Slobozia - Conachijudetul Galaţi,intrunit in şedinţa ordinara, astăzi 30
iunie 2013;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, inregistrata la nr 1781/1/21.06.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primaruluil,
inrcgisirai la nr 1781/21.06.2013;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local al
comunei Slobozia Conachi;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr 3 a Consiliului local al
comunei Slobozia Conachi;
Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 80/6.03.2008
privind : atribuirea în proprietatea in
proprietate comunei Slobozia-Conachi a suprafeţei de 100 155 m.p. teren situate in TI 10, P1942/1 si
inventarul domeniului privat al comunei Slobozia-Conachi pe care le anexăm prezentei;
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 (1) din Legea administraţiei publice locale nr 215/23 aprilie 2001 cu
modificările si completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E :
A r t . L - (I) Se aproba închirierea, prin licitaţie publica, a unor construcţii zootehnice aparţinând
domeniului privat al comunei Slobozia-Conachi , dupa cum urmează :
1 -,

I\r. crt.

I

Denumire
Grajd vaci cu lapte nr. 3

i _ _

_

Suprafaţa construita
-mp792m.p grajd
-783 m.p. padoc
-373 m.p. alee acces

Teren aferent
-mp2540

(2) Terenurile si construcţiile zootehnice propuse a fi închiriate la alin (1) sunt amplasate si
delimitate conform Anexei 1 care face parte integrantă la prezenta hotărâre.
Art.2.- Se stabileşte preţul de pornire a licitaţiei la preţul de lOOron/luna.

Art.3.
Se aproba Caietul de sarcini si Instrucţiunile pentru ofertanţi cu referire la organizarea si
desfăşurare licitaţiei :is;i 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.
Preşedintele de şedinţa ,
ţeorghe

Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara

