
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com
   H O T Ă R Â R E

privind aprobarea organizării procedurii de licitație publică în vederea închirierii camerei anexă –
Corp B din incinta imobilului ”CĂMIN CULTURAL”

Consiliul local al comunei Săveni, judetul Ialomita, analizând:
Cererea nr. 64/ 25.07.2021 înregistrată la Primăria comunei Săveni sub nr. 3382/ 26.07.2021

prin care propune închirierea suprafeței de 38,72 mp, Corp B din incinta imobilului ”Cămin Cultural”;
Referatul de aprobare al primarului comunei Săveni,  la proiectul de hotărâre nr. 64  din

data de 07.09.2021, înregistrat sub nr. 4201 din data de 08.09.2021;
Raportul compartimetnului de resort înregistrat sub nr. 4202 din data de 08.09.2021;
Avizele  favorabile  ale  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  Local  Săveni:   Nr.1 -

Agricultură,  activități  economico-financiare,  Amenajarea  teritoriului  și  urbanism,  protecția
mediului și turism,  Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și de disciplină;

 In  temeiul  prevederilor  art.  129,  art.  332 – art.  347  din  OUG  57/  2019  privind  Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:

      HOTĂRÂRE

Art. 1.  (1) Se  aprobă organizarea pocedurii de licitație publică în vederea închirierii suprafeței de
38,72 mp, camera anexă – Corp B din incinta imobilului ”CĂMIN CULTURAL”din domeniul public al
UAT Săveni cu scopul de sediu activități economice, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

(2)  -  Se  aprobă nivelul minim al chiriei  în cuantum de 1 euro/  mp/ lună.
(3) –  Se aprobă durata de închiriere de maxim 49 de ani.
(4) -  Se  aprobă  caietul de sarcini,  fișa de date,  contractul – cadru cuprinzând clauzele contractuale

obligatorii  și formularele și modelele  de documente  prezentate  în anexele nr. 2, nr. 3 și nr. 4,  parți
integrante din prezenta   Hotărâre.

Art.  2. Prezenta   hotărâre,  adoptată  cu  respectarea  art.  136  din  OUG nr.  57/2019,  se
comunică  în  termen  de  10  zile  lucrătoare  Institutiei  Prefectului  pentru  controlul  legalitatii,
Primarului comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate
din cadrul Primăriei  comunei,  se aduce la cunoștință  publică prin afișare pe site-ul instituției,
www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, Dl. Panait Nicu
L.S._________________________

Contrasemnează,  
      Secretarul general al comunei,  jr.   Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi,  data de 17.09.2021
Nr. 76.  
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