ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 7 din 15 februarie 2019

privind aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spațiu
de 15,19 mp cu destinația oficiu postal , apartinand domeniului public al comunei Dochia,
aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și evaluării.
Consiliul Local al comunei Dochia ;
Având în vedere prevederile art. 4, ale art.14 alin(1) si ale art.15 din Legea 213/1998 privind
bunurile, proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică.
Ţinând cont de Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei comunei Dochia
nr.838 din 05.02.2019 :Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Dochia nr.24/19.04.2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile( teren si
constructii), apartinand domeniului public si privat al comunei Dochia, precum si prevederile Hotarararii
Consiliului Local al comunei Dochia nr.84/2017 privind însușirea inventarului bunurilor care apartin
domeniului public și privat al comunei Dochia
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’si alin.(5) lit.”b”, ale art. 45 alin(1) şi (3) , ale art. 115
alin(1) lit. „b”, ale art.123 alin(1) si (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui spațiu de 15,19 mp,
apartinand domeniului public al comunei Dochia, situat în incinta Clădire Primărie corp A Dochia str. nr.
1, jud. Neamt, pe o perioada de 25 ani, identificat prin schița din Anexa 1 la prezenta. Spațiul nominalizat
este destinat desfașurării activității de Oficiu Poștal.
Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru scoaterea la licitaţie publica în vederea inchirierii unui
spațiu de 15,19 mp, apartinand domeniului public al comunei Dochia, situat în incinta Clădire Primărie
corp A Dochia str. nr. 1, jud. Neamt, in vederea desfășurarii activității de Oficiu Poștal, prevăzut în
Anexa 2, parte integrantă a acesteia;
Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini pentru inchirierea unui spațiu de 15,19 mp ,prevăzut în Anexa 3 la
prezenta, parte integrantă a acesteia ;
Art. 4 Se aprobă instrucțiunile pentru participanți conform Anexei 4 la prezenta, parte integrantă a
acesteia ;
Art.5 Prețul de pornire al licitației este de 17,20 lei/mp/luna conform evaluării întocmite de PFA Expert
evaluator de proprietăți imobiliare Țoșcă Mihaela Raluca.
Art.6 Se împuternicește primarul comunei Dochia să semneze contractul de închiriere, în numele și
pentru Consiliul Local Dochia;
Art. 7 Compartimentele urbanism și achiziții publice vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la
îndeplinire a prezentei hotărâri ;
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor interesate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,
Văduva Gabriel

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi

