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HOTĂRÂREA NR. 39/2019 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor săli din  

două construcții, aflate în domeniul privat al comunei Ozun 

 

 

Consiliul Local al comunei Ozun,  

Întrunit în şedinţa ordinară în data de 07 mai 2019,  

Având în vedere expunerea de motive prezentată de viceprimarul comunei Ozun, 

În baza prevederilor art.4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „c” coroborat cu alin. (5) lit. „b”, art. 45 şi 

art. 115 alin. (1) lit. “b” şi art. 123 din Legea nr. 215/2001, al administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1.  - Se aproba închirierea prin licitaţie publica a două săli din două construcții 

situate  pe teritoriul denumit Debuba (com. Ozun, sat Ozun, str. Podului nr. 599), ce se află în 

proprietatea privată a comunei Ozun. 

Art. 2. - Preţul de pornire la licitaţiei pentru obiectivul aprobat la art. 1 este cea 

stabilită conform H.C.L. 4/2009 privind stabilirea cuantumul minim al chiriilor în mp., la 

diferite obiective închiriate/concesionate la persoane fizice şi juridice din domeniul privat şi 

public al comunei Ozun, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 3 - Se aprobă Studiul de oportunitate, Caietul de sarcini, Instrucţiunile privind 

închirierea prin licitaţie publică a obiectivelor prevăzute în art. 1, conform anexele nr. 1-3 la 

prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă. 

Art. 4 - Se aproba constituirea comisiei de organizare si desfăşurare a licitaţiei în 

următoarea componentă: 

- Szabó Anna Mária, viceprimar, preşedintele comisiei,  

- Solymosi Melinda, consilier, membru al comisiei,  

- Kakas Emilia, consilier - achiziţii publice, secretar al comisiei.  

Art. 5 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează membrii 

comisiei desemnate prin art. 4, precum primarul comunei cu semnarea contractelor de 

închiriere. 
 

Ozun, la 07 mai 2019.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Molnár András 

 
Contrasemnează: 

secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecilia 
 

 

 

 

 

Difuzare: 

 1 ex. la dosar cu hotărâri 

 1 ex. Prefecturii jud. Covasna 

 1 ex. Primar  

 1 ex. Membrii comisiei  
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