
 

 

  HOTĂRÂRE 

 

privind   închirierea unor imobile din domeniul public al comunei Daia 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  DAIA, JUDEŢUL GIURGIU 

 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr.2146/ 2013 

 -raportul  referentului agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Daia  

 comunei Daia nr.2162/2013 

-raportul de avizare al comisiei pentru administrarea domeniului public și privat al comunei 

 Daia  și  juridice nr.2545 /2013 

-prevederile art.36(5)lit.,,.a,,,art.120, art.123(1,2)din Legea nr.215/2001 a administraţiei 

 publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.20(1)lit,,e,, din Lg.nr.273/2006 privind finanțele publice locale ,  cu 

 modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.14-16 din Lg.nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu 

 modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art.112(2) din  Lg.nr.1/2011 -legea educației naționale , cu modificările şi 

 completările ulterioare 

-prevederile  art.554 din  Lg.nr.287/2009 Codul Civil republicată, cu modificările şi 

 completările ulterioare 

-prevederile HG nr.968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, 

 precum şi al municipiului Giurgiu, oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu ,cu 

 modificările ulterioare anexa 16 

 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

 republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

  Art.1 . (1)Se aprobă   închirierierea unor imobile  din domeniul public al comunei 

 Daia ,prevăzute în caietul de sarcini . 

  (2)Închirierea se va face  prin procedura licitației publice . 

  (3 ) Câștigatorul licitatiei va suporta contravaloarea cheltuielilor efectuate  cu 

 procedura  închirierii . 

 Art.2. Se aprobă  caietul de sarcini , instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea 

 procedurii de  închiriere , instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor 

 ,documentația de atribuire , conform anexelor nr. 1 ,2, 3 . 

 Art.3. Caietul de sarcini va putea fi procurat de la sediul primariei comunei Daia , contra 

 sumei de 50 lei achitati in numerar la caseria primariei . 

 

 Art.4. Se aprobă prețul de pornire la licitație  de  Euro 20 / m.p./an, plătibil în lei, la cursul 

 B.N.R. 
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 Art. 5 . Se stabilește Comisia de evaluare a ofertelor  , în următoarea componență: 



 1.Ștefan Elena-inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 

 2.Vasile Gabriel , referent  în aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 

 3.Covei Mariana ,  inspector în aparatul de specialitate al primarului comunei Daia 

 Art.6 . Se aprobă contractul -cadru  privind   închirierea spațiului de 14 mp. și a   terenului  

de 40 m.p. din domeniul public  al comunei Daia , conform anexei nr.5. 

 Art. 7. Se va întabula imobilul și terenul aferent cu destinația Grădinița Plopșoru ce face 

 parte din domeniul public al comunei Daia  . 

 Art.8 .Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 Art.8.Prevederile prezentei hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de către  primarul comunei 

 Daia . 

 

   

       

    

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ         CONTRASEMNEAZĂ,  SECRETAR  , 

  MARIN TUDORACHE                                          NICULINA CHIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAIA, 13.06  2013 

Nr.24 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru din totalul de 11 consilieri ai Consiliului Local 

al comunai Daia         

 

 


