
JUDETUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL COMUNA GAUJANI

H O T A R A R E
privind aprobarea inchirierii imobilului intravilan- teren curti constructii in suprafata de 144 mp aflat in

domeniul privat al comunei Gaujani, pentru amplasarea unei antene de comunicatii

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Gaujani nr. 1136/30.03.2016;
- raportul de avizare al comisiei pentru dezvoltare regionala si integrare europeana buget-finante, agricultura

urbanism si protectia mediului;
- raportul comisiei juridice:
- referatul secretarului comunei nr. 1135/30.03.2016;
- prevederile raportului de evaluare;
-referatul nr. 3137/2016 emis de Institutia Prefectului – Judetul Giurgiu privind verificarea legalitatii

hotararii nr. 40/17.12.2015 adoptata de Consiliul Local al comunei Gaujani, privind acordarea avizului de principiu
in vederea concesionarii unei suprafete de teren din domeniul public pentru amplasarea unei statii destinata
telefoniei mobile GSM ;

- prevederile art. 36 alineatul 5 litera b si art. 123 din Legea 215/2001 republicata;
In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata

HOTARASTE

ART. 1. 1) Se revoca hotararea nr. 40/17.12.2015 adoptata de Consiliul Local al comunei Gaujani, privind
acordarea avizului de principiu in vederea concesionarii unei suprafete de teren din domeniul public pentru
amplasarea unei statii destinata telefoniei mobile GSM;

2)Se insuseste de catre Consiliul Local Gaujani, raportul de evaluare intocmit pentru stabilirea pretului de
pornire al licitatiei pentru inchirierea terenului in suprafata de 144 mp, categoria de folosinta curti constructii,
aflat in domeniul privat al comunei Gaujani, judetul Giurgiu , in vederea amplasari unei antene de comunicatii .

ART. 2. Se aproba inchirierea imobilului, situat in intravilanul comuna Gaujani, cvartal 1, identificat
conform anexei 1, prin licitatie organizata in conditiile legii si prevederilor caietului de sarcini, anexa 2, la prezenta
hotarare.

ART. 3. Pretul de pornire al licitatiei este de 318 euro (1 euro=4,4582 lei conform cursului valutar BNR din
30.03.2016) conform raportului de evaluare, insusit de catre Consiliul Local Gaujani.

ART. 4. Garantia de participare la licitatie este de 10% din valoarea totala a imobilului, calculata la pretul de
pornire al licitatiei si va fi achitata la casieria Primariei. Caietul de sarcini va putea fi procurat de la sediul Primariei
com. Gaujani, jud. Giurgiu, contra sumei de 50 lei achitati in numerar la caseria institutiei in cauza.

ART. 5.Comisia de licitatie va fi formata din urmatorii membrii :

- Soare Marin - presedinte ;
- Bujoreanu Dan - membru ;
- Ciocan Ionel - membru ;

ART. 6. Se imputerniceste Primarul comunei Gaujani pentru a stabili data licitatiei si de a semna toate
documentele ce trebuiesc intocmite in vederea punerii in aplicare a acestei hotarari;

ART. 7. Primarul comunei si referentul cu atributii in domeniu vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari, iar secretarul comunei o va publica pe pagina de internet si la avizierul institutiei.
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