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HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii
procedurii de inchiriere prin licitatie publica a Centrului de recuperare
fizioterapeutica si a Centrului pentru persoane cu handicap (imobil comun)
situat in comuna Corbu, strada Principala nr.287, judetul Constanta, ce face
parte din domeniul public al comunei Corbu
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă
ordinară, astăzi, 04.08.2016;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu,
domnul Gălbinaşu Marian;
- Raportul Compartimentului de specialitate din cadrul Primariei ;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere prevederile art.14 si art.15 din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea
Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor ;
În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin.
(3), art.115 alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea documentatiei tehnico-economice in vederea initierii procedurii
de inchiriere prin licitatie publica a Centrului de recuperare fizioterapeutica si a
Centrului pentru persoane cu handicap (imobil comun) situat in comuna Corbu,
strada Principala nr.287, judetul Constanta, ce face parte din domeniul public al
comunei Corbu.
Art.2 Imobilele prevazute la art.1 se inchiriaza pe o durata de 2 ani, cu

posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor cu jumătate din perioada iniţială.
Art.3 (1) Preţul de pornire la licitaţie pentru inchirierea Spatiului in suprafata
totala de 119,82 mp situat in comuna Corbu, str. Principala nr. 287, jud.
Constanta este de 240 euro/luna fara T.V.A.
(2) Pretul de pornire pentru inchirierea bunurilor mobile -aferente Centrului
pentru persoane cu handicap si a Centrului de recuperare terapautica este de
146 euro/luna fara T.V.A., conform raportului de evaluare intocmit de S.C.
GECO MEC 2003 S.R.L., expert evaluator dr.ing.Dogarescu George.
Art.4 Aprobarea documentatiei de participare la licitatia publica deschisa
prevazute in anexa nr.1 -caietul de sarcini si anexa nr.2- studiul de oportunitate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Caietul de sarcini va putea fi achizitionat la pretul de 150 lei, taxa de
inscriere la licitatie este de 350 lei, iar garantia de participare este in cuantum de
500 lei.
Art.6 Comisiile de licitatie, data si locul organizarii licitatiei publice vor fi stabilite
prin dispozitia primarului.
Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se insarcineaza
executivul.
Art.8 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un
exemplar va fi depus la dosarul sedintei, un exemplar la Urbanism si un
exemplar domnului primar. Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul
Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 1
vot ,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 15 consilieri
în funcţie.

NR. 66
DATA, 04.08.2016

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Criveanu Jean

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
jr. Şotreanu Mirela

