ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA POLOVRAGI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.25 din 24.02.2022
privind inchirierea unui teren intravilan din domeniul privat al comunei Polovrogi

^

Consiliul Local al comunei Polovragi, judeful Gorj;
Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Polovragi nr.1653 din 15.02.2022;
- Nota de fundamentare pre{ pornire la licitalie/Studiul de oportunitate nr. 1648 din 15.02.2022
- Raportul de specialitate nr. 1658 din 15.02.2022 intocmit de Compartimentul investilii Ei
dezvoltare local6, achizilii publice gi parteneriat cu structuri asociative, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Polovragi , judelul Gorj;
- prevederile art, 317, art.333, alin.(l) gi urmdtoarele din Ordonanla de Urgenld a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Flotir6rea ConsiliLrlui Local Polovragi nr. 88 din 25.06.2019 privind insugireaRaportului de
evaluare intocmit de expert ChiE Marius nr. I 62lEV ALl5l CAB/SEPTEMBRID 2018,
- Prevederile ar1.6 din Legea nr.28712009 privind Codul Civil, cu modificdrile gi completlrile
ulterioare,

- Prevederile art.1777 -

1835

din Legea nr.28712009 privind Codul civil, cu rnodificarile

gi

completdri le u lterioare;

- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,

in temeiul aft.l39alin.(3) lit. g;i art.l96,alin.(l) lit.a) din Ordonanla de urgen{d a Guvernului
nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modific6rile gi completarile ulterioare,

uorAnA;rn:
Art.

nr. 1648115.02.2022 cu privire la inchirierea terenului
supralald de 743 mp, av6nd nr. cadastral 38023, Cane Funciard nr. 38023

1. Se aproba Studiul de oportunitate

intravilan pa;une

Polovragi.

Art.2. (l)

in

\

in

supral'a{d de 743 mp, av6nd rlr.
cadastral 38023, Carte Funciard nr, 38023 Polovragi, situat in comuna Polovragi, sat Polovragi, jude{ul
Gorf in punctul .,Sub Coastd", a cdrui valoare de inventar este de 529,758\ei. i
(2) Destinalia bunului (teren in suprafa!d de 743 mp, nr. cadastral 38023, Carle Funciard nr.
38023 Polovragi ) ce face obiectul inchirierii este pentru desfEgurarea activitdtii de inchiriere ATV-uri
gi/sau biciclete.
(3) Durata inchirierii este de 5 (cinci) ani de la data semndrii contractului de inchiriere, cu
Se aprob5 inchirierea terenului intravilan paEune

posibilitate de prelungire prin act adilional pentru o duratd de maxim 5 (cinci) ani.
Art. 3. Se aprobd prelul de pornire al chiriei la licitalie de 0,2 euro/mp/lun5.
Art. 4. Se aproba Documenta{ia de atribuire conform Anexei nr. I care face parte din prezenta
hotdrAre, alcatu ita din:
a) caietul de sarcini;
b) fiEa de date a procedurii;
c) contractul-cadru conIin6nd clauze contractuale obligatorii;

d) fonnulare qi rnodele de documente.

Art.S Comisia de evaluare a ofertelor primite in vederea atribuirii contractului de inchiriere a
terenului se constituie prin dispozilie emisd de Primarul comunei Polovragi in conformitate cu am. 338
coroboratcuart.3lTdinOUGnr.5Tl20lgprivindCodul administrativ,cumodificbrileqi completarile
ulterioare.

(l)

Se imputerniceqte domnul Epure Gheorghe, primarul comunei Polovragi. judelul
borj sa semneze in numele gi pe seama Consiliului local Polovragi, toate inscrisurile necesare pentru
ducerea la indeplinire a dispoziliilor prezentei hot[r6ri.
(2) De asemenea, se deleag6 Primarul comunei Polovragi si semneze ?n numele gi pe seama
Consiliului Local Polovragi contractul de inchiriere a terenului ce face obiectul prezentei hot6rAri.

Art.6

Art.7 Primarul comunei Polovragi gi compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Polovragi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
Art. 8. Licitalia se va line numai in condiliile in care vor fi oblinute toate avizelelacordurile
necesare avdnd in vedere cd terenul se afld in zona de protec{ie a rlonumentelor istorice" respectiv
MAnastirea Polovragi precum gi in Situl de importanld comunitard (SCI) Natura 2000 NORDUL
GORJULUI DE EST, cod sit: ROSC!0128.

Art.9

Prezenla hot[r6re se comunicS:

-

Institu!iei Prefectuluijude{ul Gorj;
Primarului comunei Polovragi;
Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate
Polovragi;

a[ Primarului

comunei

Hotdr6rea a fost adoptatd in Eedinla ordinari a Consiliului Local Poldvragi din data de 24 februarie

2022 cu
func!ie

l0 voturi pentru, I vot impotrivd gi 0 ablineri din I I consilieri prezen[i din ll consilieri in

PRE$EDINTE

Contrasemneaz6, Secretar general comunS,

Bddi!a Liliana-Elena
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