ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară
din data de 29.05.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1
pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului
public si privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes,
Vazand referatul nr. 12889/25.05.2015 al Directiei Administratie Publica
Locala si cererea nr. 12889 din 12.05.2015 a Scolii Postliceale Sanitare ,,Banatul",
Vazand prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, art.112 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale,
Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin.(2) lit.c)si alin.(5) lit.a), art.123 alin.(1),alin (2)
si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba organizarea licitatiei publice cu strigare cu adjudecare la cel
mai mare pret obtinut in vederea inchirierii unor spatii din incinta Liceului
Tehnologic ,,Dacia" cu destinatia desfasurare activitati scolare dupa cum urmeaza:
- 5 sali de clasa;
- un spatiu pentru secretariat;
- laborator de informatica;
Art.2. Pretul de pornire al licitatiei este de 15.000 lei/an scolar.Adjudecatarul
va plati toate cheltuielile lunare cu utilitatile aferente spatiilor inchiriate.
Art.3. Perioada inchirierii este de 3 ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul
partilor.
Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul
municipiului Caransebes prin Directia Administratie Public Locala.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art.
48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş;
• Direcția Administrație Publica Locală;
• Scoala Postliceala Sanitara ,,Banatul";

• Directia Economica;
• Biroul Audit Intern;
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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