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ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCU
HOTARAREA nr. 16 din 24'04'2018
a Ciminului Cultural
Cu privire la aprobarea inchirierii prin [idith-1ie pubticl
Cocu
puUtic
al
comunei
Co-cu, ce aparfine domeniutili
in data de 24 aprilie
consiliul Local al comunei cocu judelul Arge$, intrunit in qedin!6 ordinard
2018,

iniliat de cdtre Primarul
Lu6nd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrare
cocu, ce aparfine
cultural
a cdminului
comunei, privind uf-uur"u inchirierii prin licitalie-pubuca
domeniului Public al comunei COCU;
de specialitate al-Primarului
Av6nd in vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului
prin licitalie publicd a caminului cultural
comunei cocu, prin care se propune'uprob*.u inchirierii
Cocu, ce aparline domeniului public al comunei Cocu;
din cadrul consiliului Local
Av6nd i, vejere .uport rt a" i"ii*" al comisfei de specialitate
Cocu, prin care se propune admiterea proiectului de hotdrdre;
in conformitate cu:
privind administralia
- prevederile art. 36 alin. 5 lit. a) si art. 123 din Legea m.21512001
publica 1oca16, republicatS, cu modificarile qi completarile .ulterioare ;
proprietate publicd cu
- prevederile art. 14 si art. 15 din L.g"u-*. 2l3llgg8 privind bunurile
modificdrile qi complet6rile ulterioare;
privind administralia publica 1ocal6,
in temeiul art' 45 alin. 3 si art' 115 din Legea nr, 21512001
Consiliul local al comunei Cocu,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioaie,

HorAnA$rn:

Cultural Cocu, ce apar,tine
Art.1. Se aprob6 inchirierea prin licitalie publicS a Cdminului
de 300 mp, plys 1000 mp terenul aferent
domeniului public al comunei cocu in suprafala construita
acestuia.

public6, este de 1 (unu) an, pdrfile - de comun
Durata de inchiriere pentru care se va line licitalia
acte adilionale, inbaza solicitdrii scrise a locatarului,
acord - put6nd prelungi durata contractutui prin
contractului, cu aprobarea consiliului Local gi a
prezentatdcu 30 oe ziie"inainte de expirarea termenului
local cocu'
actualizdriiprelului in funcfie de hotdrarea anuala a Consiliului
consiliul local prin prezentahotSrdre, astfel:
Suma minima de pornire a licitaliei este stabilitd de
- inchiriere teren 5 lei metrul p1rtra/-pe lund;
pe 1un6.
- inchiriere suprafa![ construita- 7 lei metrul pdtrat
primarul comunei Cocu'
Art.2. Cu ducerea 1a indeplinire aprezentei iotardii se imputerniceqte va comunica
si se
Art. 3. Prezenta hotlrdre se aduce Lra cunoqtinla publicd prin afiqare
secretarului comunei' in
grija
prin
prefectului
judelului
Aigeq,
primarului ,orn*.i Cocu qi Institutiei
,ederea efectlrylgogrtrolului
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