ROMAI{IA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului cadru pentru inchirierea
de bunuri
imobile proprietate publica ori privata a orasului plopeni
In temeiul afi. 45 alin.(3) din Legea nr.215l2}O1, republi cata, cumodificarile
si completarile ulterioare, privind administratia publica locala;
luand in considerare prevederile afi.ia ,afin.(2), lit.c) alin.(5) Iit.b),
art'l23,alin'(1)si(2) din Legea nr.2l5l2o}1, republi cata, modificata
si completata,
privind administratia publica locala;
tinand cont de prevederile art. 1777-1g23 cod civil;
in conformitate cu prevederile art.3 , alin.(4) si art.4 din Legea
nr.213l1ggg
privind bunurile proprietate publica, cu modificarile ulterioare; '
in baza prevederilor art.13, alin.(1)din Legea nr.5Ol1991, modificata si
completata, privind autorizarea executari i lucrari I or de
constructi i ;
vazand ;
a) expunerea de motive nr. 5 i 94116.07.2018 a primarului
orasului plopeni;
b) raportul nr.5200 din 1 6.07.2018 al secretarului orasului plopeni
;
consiliul Local al orasului plopeni adopta prezenrahotarare.

Art'l'

Se aproba Regulamentul - cadru pentru inchirierea de bunuri
imobile
proprietate publica ori privata a orasului Piopeni, in
conformitate cu anexa la
prezenta hotarare, care face parte integranta
din aceasta.
Art'2' Se aproba modelul de contract de inchiriere a bunurilor imobile
din

al orasului Plopeni, in conformitate cu anexa la
Regulament, care face parte integranta din acesta.
Art'3' Pretul de pornire la licitatiile organizate va fi pretul stabilit in
rapoaftele de evaluare aprobate prin hota.u.. u Consiliului
Local al Orasului
Plopeni.
Art.4. Se aproba pasul la licitatie ca fiind egal cu 50% din valoarea
chiriei
lunare minime aferente bunului : pentru care a fost initiata procedura
de licitatie
publica.
Art'S' Se aproba gatantia de participare la Iicitatie ca fiind in cuantumul
chiriei lunare minime calculate la valoarea pretului de plecare.
Art'6' Primarul orasului Plopeni, pri, upuratul sau de specialitate, asigura
ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
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