ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI
Primar
Nr. 7.348 din 11.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind închirierea unui spaţiu din clădirea
Căminului cultural Dulcea pentru instalare echipamente pentru
telecomunicații – cod CAEN 6110

Stimaţi consilieri, delegaţi săteşti,
Stimați invitaţi,
Având în vedere prevederile art. 119 și art. 36 alin. (5) lit. ,,a” din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare, constituie patrimoniu al unității administrativteritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și privat
precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, consiliul local al
unității administrativ teritoriale hotărând închirierea acestor bunuri în
condițiile legii;
Având în vedere faptul Telekom România Communications SA,
cu sediul în București,Piața Presei Libere, nr.3-5, Clădirea City-Gate, Turnul
de Nord, Sector 1, tel. 0214005797, având cod fiscal RO427320, a depus o
cerere înregistrată sub numărul 4.331 din data de 10.05.2017, prin care
solicită prelungirea contractului de inchiriere nr.3.286/16.10.2001 pentru
spaţiului situat în Comuna Ibăneşti și anume în clădirea Căminului cultural
Dulcea în suprafaţă de 9,00 mp, cu posibilitate de prelungire cu acordul
consiliului local.
Prețul propus de pornire a licitației este de 188,00
lei/spațiu,/lună, conform Raportului de evaluare al proprietății imobiliare,
înregistrat sub nr. 4.915 din data de 26.05.2017.
În vederea atragerii de fonduri către bugetul local.
În vederea funcționării serviciilor de telecomunicații pe raza
comunei Ibănești.
Redactat:Inspector principal, Gliga Delia Maria
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În conformitate cu prevederile art.14 și art.15 din Legea
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, potrivit cărora închirierea
bunurilor proprietate publică a comunei se face numai cu aprobarea
consiliului local, prin licitație publică.
În conformitate cu prevederile art. 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.
Având în vedere cele prezentate, propun spre analiză şi
aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.
PRIMAR,
Dan Vasile-Dumitru
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