
 

HOTĂRÂREA Nr.101 
din  29 septembrie 2017 

privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în vederea desfășurării 
de activități economice 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad ,CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru 

modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  ÎN ȘEDINȚĂ 

ORDINARĂ  LA DATA DE 29 SEPTEMBRIE 2017 

Având în vedere, 

- expunerea de motive nr. 3135/22.09.2017 a  Primarului  Comunei Socodor; 

- referatul de specialitate  nr. 3136/ 22.09.2017  întocmit de către biroul urbanism și contabilitate; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate  ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- cererea doamnei Balint Mihaela-Cerna administrator al SC Tidara Project Consultin SRL; 

- prevederile art. 861 alin. (3) și ale art. 1777 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile  art. 14, art. 15 și cele ale art. 16 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile  art.4 alin.(1), art.36 și alin.(5) lit.a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

Votul exprimat  de  către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă, din cei 11 în funcţie, din care 

toți cei 10 consilieri au votat ”pentru”, 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) și ale art. 115,  alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1:  (1) Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii, a spațiului din 

imobilul situat în comuna Socodor nr. 1, fost sediu al SPCLEP Socodor,  destinat desfășurării de 

activități economice, aflat în domeniul public al comunei Socodor, identificat în Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

             (2) Durata închirierii spațiului identificat la alin. (1) este de zece ani.  

 

Art.2:  Se aprobă preţul de pornire a licitaţiei publice deschise, de 1 euro/mp, respectiv 4,5987 lei/euro 

la cursul de 4,5987 lei/euro, curs BNR din 21.09.2017. 

 

Art.3 :  Se aprobă documentaţia de atribuire, caiet de sarcini şi instrucţiuni de participare la licitaţia 

publică, pentru închirierea spațiului identificat la art.1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte 

integrantă a acesteia. 

 

Art.4: Se mandatează Primarul Comunei Socodor  să dispună prin dispoziție constituirea 

comisiei de licitație și să semneze în numele Comunei Socodor , contractul de închiriere. 
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Art.5: Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Comunei Socodor , în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Socodor, biroului contabilitate, se  duce la cunoştinţă publică  

prin afişarea  la sediul primăriei şi pe pagina de internet www.socodor.ro şi se comunică cu Instituţia 

Prefectului-Județul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ. 

         

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR , 

                      CONSILIER                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                     PALCU RAUL                                            CRIŞAN GHEORGHE 
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