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HOTĂRÂRE 

NR. 75 din 25 septembrie2017 

privind închirierea unui spaţiu din clădirea Dispensarului uman Ibănești pentru instalare 

echipamente telecomunicații – cod CAEN 6110 

 

Consiliul Local al comunei Ibăneşti, jud. Mureş întrunit în ședință ordinară de lucru în data de 25 

septembrie 2017; 

Analizând expunerea de motive nr.7.083 din 02.08.2017, privind închirierea spaţiului din incinta 

clădirii Dispensarului uman Ibănești, situat în comuna Ibăneşti, nr.648; 

Văzând raportul compartimentului de specialitate la proiectul de hotărâre privind închirierea unui 

spațiu din clădirea Dispensarului uman Ibănești, situat în comuna Ibăneşti, nr.648, înregistrat sub 

nr.7.078 din 2.08.2017; 

Având în vedere prevederile art.961 alin.(3) din Codul civil; 

Având în vedere prevederile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 

publică;  

   Având în vedere prevederile art.1 alin.(2), art.2, art.4 şi art.6 din Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

În conformitate cu prevederile art.12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006 privind regimul 

contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; art.6, art.8 şi art.16 din Norma metodologică 

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publică; art.36 alin.(2) lit.„c” coroborat cu prevederile art.36 alin.(5) 

lit.”a” şi ale art. 123 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art.36 alin.(2) lit. „c” şi alin.(5) lit.”a”, art. 45 alin.(3), art.123 şi art.115 alin.(1), lit.”b” din 

Legea 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.  Se însușește Raportul de evaluare al proprietății imobiliare-Dispensar uman Ibănești- 

înregistrat sub nr. 4.913 din 26.05.2017.  

 Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă a unui spaţiu de 18,40 mp din incinta 

clădirii Dispensarului uman Ibănești care face parte din domeniul public al comunei Ibăneşti, situate  

la nr.648, comuna Ibănești, jud.Mureş, înscris în CF nr.50911 Ibăneşti, în vederea instalării de 

echipamente pentru telecomunicații– cod CAEN 6110.  

 Art.3. Se aprobă studiul de oportunitate privind organizarea licitației, conform anexei nr. 1. 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.4. Se aprobă documentaţia de atribuire având ca obiect închirierea unui spaţiu din incinta 

clădirii Dispensarului uman Ibăneti, care face parte din domeniul public al comunei Ibăneşti, situat la 

nr.648, comuna Ibănești, jud.Mureş, înscris în CF nr.50911 Ibăneşti, în vederea instalării de 

echipamente pentru telecomunicații – cod CAEN 6110, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.5. Se aprobă preţul pentru procurarea unui Caiet de sarcini în sumă de 25 lei, care va fi 

plătită direct la casieria primăriei Ibăneşti, pentru licitaţia organizată în vederea închirierii spaţiului în 

suprafaţă de 18,40 mp din incinta clădirii Dispensarului uman Ibănești, care face parte din domeniul 
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public al comunei Ibăneşti, situat la nr.648, comuna Ibănești, jud.Mureş, înscris în CF nr.50911 

Ibăneşti, în vederea instalării de echipamente pentru telecomunicații – cod CAEN 6110. 

 Art.6. Preţul de pornire la licitaţiei pentru spaţiul descris la art.2 este de 418,00 

lei/spațiu/lună. 

 Art.7. Perioada închirierii este de 5 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul consiliului 

local. 
 Art.8. Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în următoarea componenţă: 

- Dan Ioan                                     - preşedinte 

- Man Nicoleta-Lenuța                      - secretar 

- Blaga Grigore                                   - membru 

- Man Ancuța-Nicoleta                    - membru 

- Reprezentant de la Finanţele Publice             - membru 

 Art.9. Se numeşte Comisia de soluţionare a contestaţiilor în următoarea componenţă: 

- Gliga Marius Cristian                - preşedinte 

- Cazac Ioana-Maria          -secretar 

- Gliga Nicoleta -Maria    - membru 

- Gliga Delia                           - membru 

- Reprezentant de la Finanţele Publice            - membru 

 Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoanele 

nominalizate la art. 7. 

 Art.11. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului pentru controlul de legalitate şi se 

publică pe pagina de internet a comunei www.ibanesti.ro.  

 

             Preşedinte de şedinţă 

                                               Gliga Vasile-Dumitru                            Contrasemnează 

                                                                                  Secretar 

                                                                                                   Todoran Codruţa-Alexandrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptata cu _____ voturi “pentru”, ______ “impotriva”, ______”abtineri” 

Au fostprezenti _____  consilieri din cei 13 in functie       
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