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HOTĂRÂREA NR.38/26.06.2018 

privind aprobarea documentației de închiriere (referat de oportunitate și caiet de sarcini ) pentru 

închirierea unui spațiu în incinta Școlii Groșani  pentru farmacie umană   

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel întrunit în şedinţă ordinară ; 

  Având în vedere expunerea de motive  nr. 2979/19.06.2018  a d-lui Banzea I. și referatul 

nr. 2980 /19.06.2018  întocmit de secretarul comunei  

  Văzând documentația de închiriere ( referatul de oportunitate nr. 2982/19.06.2018 și 

caietul de sarcini nr. 2981/19.06.2018 )  și Regulamentul cadru privind procedura de închiriere a 

bunurilor imobile conform HCL nr. 17/2018 

  Ţinând cont de  avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 

În baza  Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală republicată  , art.123  , 

Consiliile locale  hotărăsc ca bunurile  ce aparțin domeniului public sau privat  să fie închiriate prin 

licitație publică  organizată în condițiile legii 

  În baza   art.45 ,alin.3 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  

republicată ,cu modificările şi completările ulterioare   :       

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

  Art.1 Se aprobă    Referatul de oportunitate pentru închirierea unui spațiu în incinta 

Școlii  Groșani  pentru farmacie umană  conform Anexei nr.1  

  Art.2 Se aprobă  Caietul de sarcini  pentru închirierea unui spațiu în incinta Școlii  

Groșani  pentru farmacie umană  conform Anexei nr.2  

  Art.3  Se aprobă  prețul de pornire al licitației (chiria minimă )pentru spațiul de 40 mp  

în cuantum de 70  lei . 

Art.3  Se aprobă garanția de participare la licitație  în cuantum de 70  lei . 

Art.4 Se aprobă prețul caietului de sarcini în cuantum de 20 lei . 

Art.5 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.6   Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică comunicată  primarului, persoanelor interesate  şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru 

control legalitate. 

 

Dată astăzi :26.06.2018  

 

 

 Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează 

 Floroiu Laurențiu-Bogdan                                                           Secretar  

                          Boboc Remus Eduard 

 

             Nr.consilieri prezenţi : 13 

  Nr. Voturi  -   pentru  : 13 

          -împotrivă :0 


