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HOTARAREA Nr. 105 / 20 decembrie 2022 privind aprobarea inchirierii unui spatiu
in vederea deschideii unui centru de recoltare a analizelor medicale

Consiliul Local al comunei CicArldu, judetul Maramures intrunit in sedintd ordinari in data
de 20 decembrie 2022, avand in vedere prevederile, respectiv temeiurile juridice:

a) an. 120 alin. (1) 1i an. 121 din Constitulia Rom6niei, republicatd;
b) ad. 3 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997,
c) arl. 7 alin (2) din Codul civil al RomAniei, adoptat prin Legea nr 28712009,

republicat, cu modificerile gi completirile ulterroare;
d) Legea nr. 5212003 republicatS, privind transparenta decizionald in administratia

publicd;

e) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativd pentru elaborarea
actelor administrative ;

f) Legea nr. 9B/2016 privind achizitiile publice, cu modificerile si completerile
ulterioare;

g) art. 129 alin 1 si alin 2, lit c si d , art. 354, art. 362 alin 1 si alin 3 din O.U.G.
nr 5712019 privind Codul administrativ, cu modificirile si completdrile ulterioare ;

Lu6nd act de.
Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Cicarlau , referatul de aprobare al primarului

nr. 785512022, raportul compartimentului de resort nr 785612022, referatul compartimentulu i juridic
nr . 785712022 prin care propune aprobarea inchirierii unui spatiu din incinta Dispensarului uman
din localitatea Cicdrliu, in vederea deschiderii unui centru de recoltare a sangelui ;

Adresa inregistrata la PrimEria Comunei CicArldu cu nr 7 03312022 a numitei Coralia Valeria
Doroltan, in calitate de reprezentant legal al Laboratorului de analize medicale Doroltan Seini , cu
sediul social in localitatea sini, str. Mihai Eminesc , nr. 26 A, prin care solicitd inchirierea unui
spatiu incinta Dispensarului uman din localitatea Cic6rldu, in vederea deschiderii unui centru de
recoltare a sangelui;

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
in temeiul art. '139 alin 1 si alin 3, lit g, art. 196 alin. 1 lit. a, arl. 197 din O.U.G. nr.5712019

privind Codul administrativ, cu modificdrile si completirile ulterioare
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Art. 1. (1) Se aprobi Tnchirierea prin licitatie publicd a unui spatiu din incinta

Dispensarului uman din localitatea Cicarlau , situat in localitatea Cicarlau, str. Unirii , nr. 14,
ap.4 in suprafatd de 17,34 mp situat in localitatea CicArldu , in vederea amenajarii unui unui
centru de recoltare a analizelor medicale.

(2) lmobilul se identificd prin CF. nr.53800-C1-U3 Cic6rldu, Nr. cadastral 53800-C1-
U3, aflat in proprietatea privati a comunei Cicdrldu

(3) Pretul de pornire al licitatiei pentru inchiriere este de 250 llei lan .

Art. 2 Se aprobe documentatia de atribuire privind inchirierea prin licitatie publicd a
terenului previzut la art. 1, conform anexei 1 si 2 la prezenta hotdrAre.

Art.3 (1) Perioada de inchiriere va fi de'l an de la incheierea contractului , cu
drept de prelungrre cu acordul pdrtilor.

(2) Contractul de inchiriere se va incheia in termen de 10 zile de la finalizarea
procedurii licitatiei.

(3) Pretul contractului se va ajusta anual cu rata inflatiei.
Art.3 Prevederile prezentei hotdrAri vor fi duse la indeplinire de cdtre compartimentul

juridic si compartimentul achizitii publice si implementare proiecte.
Art.4 Se imputerniceste Primarul comunei CicArldu , domnul Sorin Lupqe cu semnarea

contractului de inchiriere.
Art.5 Prezenta hotarare se comunicd:

- lnstitutiei Prefectuluijudelului Maramureg, in vederea exercitirii controlului de legalitate
- Primarului comunei
- Compartimentuluijuridic
- Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte
- Secretarului general al comunei pentru aducere la cunostiintd publicd
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Aceasta hoterare a fost adoptata in sedinta ordinari din data de 20 decembrie 2022 , cu urmetoarele voturi:
Total consilieri locali 13
Nr. consilieri prezenti '12

Voturi pentru 12

2


