
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 49
DIN 29.09.2017

PRIVIND ÎNCHIRIEREA PE BAZĂ DE LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ
A IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI SIHLEA :
SPAŢIU FARMACIE, ÎN SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ DE 35 MP. SITUAT ÎN
COMUNA SIHLEA, SAT SIHLEA, ÎN INCINTA DISPENSARULUI
MEDICAL SIHLEA, T. 22, P.2275, 2276, 2277, NUMĂR CADASTRAL 53385.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ
ORDINARĂ.

- avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul
comunei Sihlea , judeţul Vrancea , privind închirierea pe bază de licitaţie public
deschisa a imobilului înscris în domeniul public al comunei Sihlea: spaţiu
farmacie , în suprafaţă construită de 35 mp. situat în comuna Sihlea, sat Sihlea,
în incinta Dispensarului Medical Sihlea T. 22, P.2275, 2276, 2277, număr
cadastral 53385;
-avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei
Sihlea , judeţul Vrancea la proiectul de hotărîre privind închirierea pe bază de
licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în domeniul public al comunei
Sihlea: spaţiu farmacie, în suprafaţă construită de 35 mp. situat în comuna
Sihlea, sat Sihlea, în incinta Dispensarului Medical Sihlea, T. 22, P.2275, 2276,
2277, număr cadastral 53385;
-avînd în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
propriu de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, cu privire
la proiectul de hotărîre privind închirierea pe bază de licitaţie publică deschisă a
imobilului înscris în domeniul public al comunei Sihlea: spaţiu farmacie, în
suprafaţă construită de 35 mp. situat în comuna Sihlea, sat Sihlea, în incinta
Dispensarului Medical Sihlea, T. 22, P.2275, 2276, 2277, număr cadastral 53385;
- avînd în vedere raportul de evaluare a imobilului înscris în domeniul public al
comunei Sihlea: spaţiu farmacie, în suprafaţă construită de 35 mp. situat în
comuna Sihlea, sat Sihlea, în incinta Dispensarului Medical Sihlea, T. 22, P.2275,
2276, 2277 număr cadastral 53385, întocmit de evaluator autorizat ANEVAR,
ing. Mogoş George Marian;
- în conformitate cu art. 14 , alin. 1 , alin. 2, art. 15 din Legea nr. 213 / 1998
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
-în baza art. 30 , art. 31  din Legea nr. 15 / 1990 privind reorganizarea unităţilor
economice de stat ca regii  autonome  şi societăţi comerciale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-în baza art. 20, alin. 1 , lit. „ e „  din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;



- în temeiul art. 860, art. 861, alin. 1, alin.3, art. 1777, art.1778, alin.1, alin.2, art.
1779, art. 1780, alin.1, alin.2, art. 1783, art. 1784, alin.1 din Legea nr. 287 –
2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare;
-în temeiul art. 136, alin.4 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI;
-în conformitate cu art. 10 ,  art. 36 , alin. 2 , lit. “ c “ , alin. 5 , lit. „ a „  ,  art. 45
alin. 3 ,art. 115 , alin. 1  , lit. „ b „  , art. 123 , alin. 1 , alin. 2, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă închirierea pe bază de licitaţie publică deschisă a imobilului
înscris în domeniul public al comunei Sihlea: spaţiu farmacie, în suprafaţă
construită de 35 mp. situat în comuna Sihlea, sat Sihlea , în incinta Dispensarului
Medical Sihlea,T. 22, P.2275, 2276, 2277, număr cadastral 53385.

ART. 2 Se aprobă caietul de sarcini al închirierii, conform anexei 1 la prezenta
hotărîre,  pentru imobilul menţionat la art. 1.

ART. 3 Se aprobă contractul de închiriere pentru imobilul menţionat la art. 1,
conform anexei 2 la prezenta hotărîre.

ART. 4 Se aprobă raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat
ANEVAR ing. Mogoş George Marian, anexă la prezenta hotărîre, privind
evaluarea imobilului menţionat la art. 1, folosită pentru stabilirea preţului de
pornire a licitaţiei.

ART. 5 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate, primarului comunei
Sihlea, Instituţiei Prefectului  judeţului Vrancea   şi aduse la cunoştinţă publică
prin grija   secretarului comunei Sihlea , judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

SORICU IONELIA MODREANU RADU


