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HOTĂRÂRE NR. 56/ 27.05.2021
cu privire la aprobarea Documentației de atribuire pentru licitaţia publică deschisă cu strigare

pentru ocuparea meselor, chioşcurilor şi a locurilor pentru comercializarea diferitelor produse din Piaţa de
zi, din str. Principală, nr. 215 și Piața Băi

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare Viceprimarului Oraşului Sovata nr.6.763/17.05.2021, precum
şi Raportul de Specialitate al Serviciului Financiar, înregistrat cu nr.6.766/17.05.2021;

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”, aloin.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. – Scoaterea la  licitaţie publică cu strigare a unui nr. de 31 mese, numerotate de la 1 -31 pe o
perioadă de 5 luni pentru comercializare legumelor și fructelor;  cu prețul de pornire – anul 2021 – 120
Ron/masă/lună – Piața de Zi, str. Principală, nr.215. 
           Art.2. – Scoaterea la  licitaţie publică cu strigare a unui nr. de 24 mese, numerotate de la 1 – 24 pe o
perioadă de 5 luni pentru comercializarea produselor de artizanat; cu preţul de pornire - anul 2021 – 440
Ron/masă/lună – Piața Băi.
   Art.3. – Scoaterea la  licitaţie publică cu strigare a chioşcurilor din Piaţa Băi pe o perioadă de 5 luni
pentru comercializarea produselor textile, piele, încălţăminte – 2.260 Ron/chioşc.
    Art.4. – Scoaterea la  licitaţie publică cu strigare a unui nr.de 2 gherete din Piaţa Băi pe o perioadă
de 5 luni pentru comercializarea produselor:  cozonac,  popcorn, porumb fiert,  plante medicinale – 1.830
Ron/ghereta.
   Art.5.  – Licitația va avea loc în data de 03.06.2021.

Art.6.  –  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 27 mai 2021 cu 17 voturi
“pentru”.     
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