ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea inchirierii, prin licitatie publică, a bălții de pescuit Cutoș

CONSILIUL LOCAL MACEA, întrunit în şedinŃa ordinară din data de 27.11.2014;
Văzând:
- expunerea de motive nr. 9700/21 11 2014 a iniŃiatorului proiectului de hotărâre, primarul
comunei Macea;
- raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr.9701/21 11 2014,
- caietul de sarcini, documentaţia de atriburie prin licitaţie publică a a bălţii de pescuit
Cutoș;
- raportul de evaluare nr.26/28 08 2014, întocmit de expert evaluator Șipoș Alexandru;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Macea;
- prevederile art.36 alin.2 litera c, art.123 alin.1 si alin.2 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1777-1823 din Codul Civil;
În temeiul, art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă închirierea imobilului evidenţiat în CF nr. 301366, cu nr. cad
301366, având o suprafaţă de 52937 mp, balta Cutoș, prin licitaţie publică deschisă cu
ofertă în plic, în scopul utilizării acesteia ca baltă de pescuit sportiv.
Art.2 Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei în vederea închirierii imobiului identifcat
potrivit art. 1 la suma de 615 Euro/an.
Art.3 Se aprobă durata contractului de închiriere a imobilului la 10 ani, cu
posibilitatea prelungirii acestuia prin act adiţional.
Art.4 Se aprobă raportul de evaluare nr. 26/28 08 2014 întocmit de expert evaluator
Șipoș Alexandru, precum și instructiunile pentru ofertanţi, caietul de sarcini și modelul
contractului de închiriere conform anexelor 1, 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Macea, care va nominaliza prin dispoziţie comisia de evaluare a ofertelor și va
semna contractul de închiriere cu ofertantul desemnat câștigător.
Art.6 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituţia Prefectului
Judeţului Arad și se aduce la cunoștinţă publică prin postare pe siteul comunei Macea,
publicarea într-un cotidian local.
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