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ROMÂNIA          Avizat de legalitate 
JUDEŢUL SĂLAJ                 Secretar, 
COMUNA CRASNA                  Lazar Veturia 
CONSILIUL LOCAL        
                 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a unui  teren 
 în suprafaţă de 2 mp 

 

Consiliul local al comunei Crasna, judeţul Sălaj; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului nr..; 

- raportul compartimentului de specialitate cu nr..; 

- avizul comisiei de specialitate al consiliului local; 

-  prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile art. 14 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia; 

- prevederile art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a” şi art.125 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a terenului în suprafaţă de 2 mp 
situat în loc. Crasna, lîngă podul de peste Râul Crasna, pentru amplasarea unui panou de publicitate. 
 Art.2. Preţul minim de pornire a licitaţiei este 5 lei/mp/lună. 

Art.3. Durata contractului de închiriere este de 1 an, cu posibilitatea prelungirii prin acordul 
părţilor. 

Art. 4. Licitaţia va avea loc în data de 20.03.2019 la sediul consiliului local de la ora 9,00. 

Art.5. Comisia de licitaţie va fi numită prin dispoziţia primarului. 
 Art.6. Pentru semnarea contractului de închiriere se împuterniceşte Primarul comunei Crasna. 

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 
 Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu: 
  -Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj; 
  -Primarul comunei Crasna; 
  -Cetăţenii comunei prin afişare; 
  -Dosar Hotărâri. 

 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

BOGYA MIKLÓS 
Voturi:_________”pentru” 

______”împotrivă” 
________”abţineri” 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
COMUNA CRASNA 
PRIMAR 
Nr.  
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a unui  teren 
 în suprafaţă de 2 mp 

 
 
 

 Pentru punerea în valoare şi exploatare a tuturor surselor aflate la dispoziţie  în 

vederea obţinerii de venituri la bugetul local, în baza Legii nr.213/1998 privind 

proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia precum şi prevederile art.125 din 

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun spre dezbatere şi aprobare a proiectului de hotărâre iniţiat. 

 

 

PRIMAR, 

BOGYA MIKLOS 
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ROMÂNIA          APROB 
JUDEŢUL SĂLAJ         PRIMAR 
COMUNA CRASNA       BOGYA MIKLOS 
Nr………/………… 
 
 

RAPORT 
Privind scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a unui  teren 

 în suprafaţă de 2 mp 
 
 

 Penta Media Advertising SRL a depus cererea înregistrată la instituția noastră sub 

nr.897/01.02.2019 în vederea închirierii terenului necesar, pentru amplasarea unui 

panou publicitar lângă podul de peste Râul Crasna. 

 Potrivit  prevederilor Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliile locale hotărăsc cu 

privire la închirierea bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat. Închirierea se fac 

prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii. 

 În consecinţă propunem scoaterea la licitaţie publică pentru închiriere a terenului  

în suprafață de 2 mp pentru amplasarea unui panou publicitar şi aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

 

Administrator public, 

Vincze Alexandru 

 
 


