
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  3/2014 
privind închirierea prin licita ţie publică deschisă a unor spaţii din incinta  

Sălii Polivalente 
 
 Consiliul Local al municipiului Târgu Secuiesc, judeţul Covasna, 
 Analizând proiectul de hotărâre şi expunerea de motive al primarului municipiului Târgu 
Secuiesc privind închiriere prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii din incinta Sălii Polivalente, 
 Avându-se în vedere Actul de reziliere nr. 6446/27.11.2013 al Contractului de închiriere nr. 
4264/26.11.2010,  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea 
publică, cu modificările şi complectările ulterioare, 
 În temeiul prevederile art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. b, art. 123 alin. 1 şi alin. (2), art. 45 
alin. 3 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi complectările ulterioare, 
 

H O T Ă R E Ş T E : 
 
 Art. 1. - Se aprobă închiriere prin licitaţie publică deschisă a unor spaţii  din incinta Sălii 
Polivalente – două spaţii pentru bufet – S = 22 mp şi depozit – S = 23,60 mp, cu suprafaţa utilă 
totală de 43,60 mp, cu destinaţia de bufet şi depozit. 
 Art. 2 . - Preţul de pornire a licitaţiei este de 1.014 lei/lună (30 lei/mp/lună – bufet, 15 
lei/mp/lună - depozit), preţi stabilit conform HCL Tg.Secuiesc nr. 155/2008, modificată prin HCL 
Tg.Secuiesc nr. 47/2010. 
 Art. 3 . - Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei publice deschise Anexa nr. 1 şi 
instrucţiunile pentru ofertanţi Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. - Se aprobă constituirea comisiei de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în 
următoarea componenţă :  

1. Derzsi Gyula– viceprimar                       - preşedinte 
2. Bokor Erzsébet – contabilă            - membru 
3. Tóth Csilla - Enikő – consilier juridic     - membru 
4. Demeter Enikő– arhitect şef                    - membru 
5. Kovács Éva- inspector de specialitate     - membru. 

 Art. 5 . – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului 
Târgu Secuiesc. 
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