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HOTĂRÂRE 
NR.:60/29.11.2018 

Privind aprobarea închirierii Clădirii comunale din satul Petecu 
 
Ţinând seama de procedura premergătoare adoptării actului: 

Anexa nr.: 56 Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Ulieș apărut în 
Monitorul Oficial al Romăniei nr.: 597 bis la data de 13 august 2002 

Hotărârea nr.: 8/2018 privind privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru anul 
2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018 și Hotărârea nr.: 45/2018 privind 
rectificarea bugetului comunei Ulieș pentru anul 2018; 

Ținând Cont de Nota de fundamentare nr.: 319/S/20.11.2018; Proiectul de Hotărâre nr.: 
325/S/21.11.2018; Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 328/21.11.2018; 
Raportul compartimentului de specialitate nr.: 332/S/21.11.2018; Avizul de legalitate a 
persoanei desemnate cu atribuții de secretar nr.: 338/S/21.11.2018; Avizul comisiei de 
specialitate nr.: 344/S/29.11.2018; 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 14-17 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 1777 și urm. cu precădere art. 1778 al. (1) din Legea 287/2009 privind Codul civil 
republicat cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 al. (5) lit. a)., art. 45 al. (3), art. 115 alin. (1), lit. b) și art. 123 
al. (1) din Legea nr.: 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
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Adoptă prezenta: 
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Art. 1.: Hotărâște închirierea Clădirea Comunală din Petecu, situat în comuna Ulieș, sat 
Petecu nr.: 104, identificat prin nr.: topo 308/2/4 și terenul aferent prin licitație publică pentur 
o perioadă de 49 ani. 

Art. 2. Prețul de pornire a licitației publice se stabilește pe baza raportului de evaluare a unui 
membru ANEVAR. 

Art. 3. Hotărâște mandatarea primarului comunei Ulieș pentru organizarea licitației publice, 
încredințarea evaluatorului membru ANEVAR lucrarea de determinare a prețului de pornire a 
licitației publice și încheierea contractului de închiriere cu ofertantul căștigător. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi comunicată primarului, persoanei desemnate cu atribuții de 
secretar, compartimentului de contabilitate, respectiv Instituției Prefectului din Județul 
Harghita. 

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
 ORBAN LUKACS Persoana desemnată cu atribuții de 
  SECRETAR 
  Fazakas Laszlo 


