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HOTĂRÂRE NR. 64 / 24.06.2021
cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru licitaţia publică deschisă cu strigare

pentru închirierea unor spații de comercializare a produselor alimentare din Piaţa de zi, Sovata, str.
Principală nr.215 

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Având  în  vedere  Referatul  de  aprobare  al  Viceprimarului  Oraşului  Sovata  nr.8.308/15.06.2021,
precum şi Raportul de Specialitate al Serviciului Financiar, înregistrat cu nr.8.311/15.06.2021;

În conformitate cu prevederile Părții V –  Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a
statului  sau a  unităţilor  administrativ-teritoriale din  O.U.G.  nr.57/2019,  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;
            În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit. „c”, alin.6 lit. „a”, art.139 alin.1, respectiv art.196 alin.1 lit.
„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1. – Se aprobă scoaterea  la  licitaţie  publică  cu strigare  a unor  spații  pentru comercializarea
produselor alimentare, din Piaţa de zi, Sovata, str. Principală nr.215, astfel după cum urmează:

- Magazin  pentru  produse  din  carne  –  24,29  mp  –  cu  prețul  de  pornire  –  300,46
Ron/spațiu/lună;

- Magazin  alimentație  publică  (bufet)  –  15,53  mp.  –  cu  prețul  de  pornire  –  192,10
Ron/spațiu/lună.

   Art.2. – Prețul de pornire este stabilit conform Anexei nr.1 din H.C.L. nr.57/27.05.2021, cu privire la
stabilirea tarifelor de bază pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe ce aparțin domeniului public și
privat al Orașului Sovata pe anul 2021.

Art.3. – Documentația de atribuire pentru licitația publică cu strigare, constituie anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Licitația va avea loc în data de 08.07.2021.
Art.5. –  Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş;
- Primarului Oraşului Sovata;
- Serviciului Financiar;
- Celor interesaţi şi va fi afişată pe siteul Primăriei.    

                                                                                                                   Președinte de ședință,
                                                                                                    Bartha József
    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24.06.2021, cu 13 voturi
“pentru”.                         
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