
 

 

HOTARAREA NR. 47  

DIN 22.09.2022 

pentru închirierea prin licitație publică a unui spaţiu în suprafaţă de 15,80  m.p. + 4,93 m.p. cota 

parte aferentă spaţii comune, din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare nr. 162, 

CV. 97, P 14, judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al Unității Administrativ Teritoriale 

Cudalbi, pentru realizarea obiectivului: Birou ofertare tâmplărie din termopan 

 

Consiliul Local al Comunei Cudalbi, întrunit în ședință ordinară din data de 22.09.2022 a luat în discuţie 

prezentul proiect de hotărâre propus de Domnul Grigore GHEONEA – Primarul Comunei Cudalbi , Județul 

Galaţi, cu nr. 213/s/14.09.2022; 

Având în vedere:  

➢ Referatul de aprobare al Primarului comunei Cudalbi, judetul Galati, înregistrată la nr. 

214/s/14.09.2022;  

➢ raportul de specialitate al viceprimarului comunei Cudalbi, judetul Galati, înregistrat sub nr. 

215/s/14.09.2022;  

➢ raportul de avizare al comisiei de specialitate ale Consiliului local înregistrat la nr. 

216/s/14.09.2022;  

➢ prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;  

➢ prevederile art.4 din Carta Europeana a Autonomiei Locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 

➢ prevederile art.120, alin.(1) si art. 121,alin.(1)-(2) din Constitutia Romaniei, republicata;  

➢ prevederile art.5, alin.(1),lit.a) si art.28,alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

➢ prevederile art.553, alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

➢ prevederile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modifcarile si completarile 

ulterioare;  

➢ prevederile Titlului II, Cap.1, art.354, alin.(1)-(2), Cap.III, art.362, alin.(1) si alin.(3), coroborat cu 

art. 297, alin.(1), lit.c), art.333, alin.(1), alin.(2), lit.a)-d), alin.(5) si art. 334 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit.c) si alin.(6), lit.b), art.139, alin.(3), lit.g) si art.196, alin.(1), 

lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
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HOTARASTE: 

Art.1 (1) Se aprobă inchirierea prin licitatie publica, a unui spatiu în suprafaţă de 15,80 m.p. + 4,93 

m.p. cota parte aferentă spaţii comune, din imobilul situat în comuna Cudalbi, str. Ştefan cel Mare 

nr. 162, CV. 97, P 14, judeţul Galaţi, care aparține domeniului public al Unității Administrativ 

Teritoriale Cudalbi, pentru realizarea obiectivului: Birou ofertare tâmplărie din termopan.  

(2 ) Perioada de inchiriere si conditiile sunt specificate in documentatia de atribuire conform Anexei nr.1 

care face parte integranta din hotarare; 

Art. 2 Se aproba modelul de contract conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare; 

Art. 3 Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 410 lei /20.73 mp/lună. 

(1 ) Taxa de participare la licitaţie este de 100 lei . 

Art. 4 Comisia de evaluare a ofertelor va avea următoarea componenta: 

- Gradea Ion – administrator public – preşedinte; 

- Cordun Ioan – referent agricol – membru; 

- Draghiciu Constantin – inspector taxe si impozite locale – membru; 

- Nistor Elisabeta – referent taxe si impozite locale– membru supleant; 

 Art. 5 Se desemnează Comisia de contestaţii: 

- Drugan Alexandru – viceprimar - presedinte ; 

- Dodu Maricela – referent asistent – membru; 

- Miron Eugenia – referent de specialitate – membru; 

- Lungu Ioana – consilier primar - membru supleant. 

Art. 6 Se imputerniceşte primarul comunei Cudalbi, judetul Galati pentru semnarea contractului de 

inchiriere și luarea măsurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art. 7 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor 

interesate, Institutiei Prefectului si aducerea la cunostiinta publica prin afisarea pe site-ul primariei. 

         PRESEDINTE SEDINTA  

             PIRLICA ION                                                                                      Secretar general,  

               Albu Constantin 


