
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA ŞARU DORNEI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind închirierea unui spațiu în suprafață de 16 mp proprietate publică a comunei Șaru Dornei

Consiliul local al comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava ;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de domnul Iordache Ioan-Cătălin, primarul comunei Şaru

Dornei, judeţul Suceava, înregistrată cu nr. 1495 din 01.03.2017; 
-  Raportul  compartimentului  financiar-contabil,  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al

primarului comunei Şaru Dornei, judeţul Suceava, înregistrată cu nr. 2864 din 10.04.2017; 
- Raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,

finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie  comunală,
protecţia mediului, turism, servicii şi comerţ, înregistrată cu nr. 3017 din 18.04.2017;

În conformitate cu prevederile  art.  3  alin.  (1)  si   art.  14  si  art.  16,  alin.(1)  din  Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art.  36,  alin.  (1) si  alin.(2) litera c) și  art.123 din Legea nr.
215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În  temeiul  art.  45,  alin  (1)   din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administrația  publică  locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se acordă aviz de principiu pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu cu altă
destinație decât locuințe, în suprafață de 16 mp, situat la etajul construcției Grădiniță și sala festivități
Neagra Șarului,  proprietatea  publică a UAT Comuna Șaru  Dornei,  înscris  în  CF 31455,  situat  în
localitatea Șaru Dornei, sat Neagra Șarului, nr. 143A, pentru desfășurarea activităților de arhitectură,
inginerie și servicii de consultanță tehnică;

Art.2. Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul
comunei va aduce hotărârea la cunoștință publică și o va înainta Instituției Prefectului pentru control și
legalitate.

Preşedinte de şedinţă,             Contrasemnează,
                                       Secretar,

              Mihai URSU                                       Ştefan NEGREA
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