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H O T A R A R E  

privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini 

privind inchirierea unor spatii in incinta Scolii Valea Borului si a terenului aferent 
 

 Vazand Studiul de oportunitate privind inchirierea unor spatii in incinta Scolii Valea Borului si a 

ternului aferent; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acestei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1) si (2) lit.e) coroborat cu alin.(5) lit.a) si art.45 alin.(1) 

coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

Consiliul Local al comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre: 

 

 

 Art.1. – Se aproba inchirierea, prin licitatie publica, a celor doua spatii (caldirile A si B din schita 

anexa), in suprafata totala de 456 m.p., situate in incinta Scolii Valea Borului si a terenului aferent in 

suprafata de 1600 m.p. 

Art.2. – Se aproba Studiul de oportunitate intocmit pentru inchirierea, prin licitatie publica, a celor 

doua spatii (cladirile A si B) si a terenului aferent, conform anexei  nr.1, care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art.3. – Se aproba Caietul de sarcini intocmit pentru inchirierea, prin licitatie publica, a celor doua 

spatii (cladirile A si B) si a terenului aferent, conform anexei  nr.2, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art.4. – (1) Licitatia va avea loc in ziua de miercuri, 18.10.2013, ora 10,00, la sediul Primariei 

comunei Cerasu. 

(2) Ofertele se pot depune la sediul institutiei sus-mentionate pana cel tarziu in ziua organizarii 

licitatiei, ora 9.00. 

(3) Comisia de licitatie se constituie prin dispozitia primarului. 

Art.5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la cunostiinta publica, persoanelor si institutiilor 

interesate prin grija secretarului comunei.  
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