ROM ANIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind inchirierea prin licitaţie publică a clădirii – salon de nunţi, clădire ce
apartine domeniului public al comunei in vederea amenajarii unei discotecii.
Nr.13 din 18.4.2011.

Consiliul local al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa,
Având in vedere :
Cererea dl. Ionescu Sorin, director asociat al societăţii S.C.Topally Exim,
inregistrată sub nr.761 din 16.04.20011;
prevederile O.U.G.nr.54/2006 privind concesionarea bunurilor imobile apartinând
domeniului public al comunei;
prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.54/2006 privind
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică aprobate prin H.G.nr.168/2007;
prevederile art.11 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia
In temeiul art.36, alin.(2), lit.”c” şi alin.(5), lit. „a” şi „c”, respectiv art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOT Ă RĂ Ş T E:

Art.1. a) Se aprobă inchirierea prin licitaţie publică a imobilului – salon de nunţi, in suprafaţă de 156,48 mp in vederea amenajării
unei discotecii.
b) In cazul in care in urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin trei oferte valabile, procedura se anulează şi
se va organiza o nouă licitaţie.
c) Dacă după repetarea procedurii de licitaţie nu au fost depuse cel puţin trei oferte valabile se va trece la procedura de negociere
directă.

Art.2. Preţul de pornire la lictaţie pentru inchiriere este de 3 lei/mp/lună, pasul de strigare de 10% din preţul de pornire al licitaţiei.
Art.3. Perioada de inchiriere va fi de 10 ani de la data incheierii contractului, cu posibilitatea de prelungire.
Art.4. Se aprobă caietul de sarcini privind inchirierea prin licitaţie publică a spaţiului de la art.1, Instrucţiunile privind organizarea
şi desfăşurarea procedurii de inchiriere, Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor, conform anexelor 1,2 şi
3 la prezenta hotărâre.
Art.5. Procedura de atribuire a contractului de inchiriere este de licitaţie publică.
Art.6. 1.Se constituie comisia de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de inchiriere, in următoarea componenţă :
Ionică Ionel – preşedinte;
Radu Alexandrina – secretar;
Ene Tudora – membru;
Andrei Paula – membru;
Dinu Varvara – membru.
2. Comisia de evaluare a ofertelor constituită potrivit alin.(1) indeplineşte următoarele
atribuţii:

a. Analizează şi selectează ofertele pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor
cuprinse in plicul exterior;

a. Intocmeşte lista cuprinzând ofertele admise;
b. Analizează şi evaluează ofertele;
c. Intomeşte rapăortul de evaluare prevăzut in Normele metodologice a
O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietae publică;

a. Intocmeşte procesele verbale privind rezultatele analizei ofertelor;
b. Desemează oferta câştigătoare.
Art.4. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinţează
Primarul comunei Grindu şi dra Radu Alexandrina inspector cu atribuţii de achiziţii publice.
.
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