HoTĂnÂREA

Nr32/2o18

privind încetarea unui contract de închirieresi scoaterea la licitatie învederea
închirieriia grajdiului comunal Tilisca şi grădina satului Tilisca
ŻoI8,

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinară la data 02 mai

Urmare cererii de renunţare nr 1003/2018 depusă de către dl Banciu Dumitru în
calitate de chirias a imobilelor Grădina satului Tilisca şi Grajd comunal Tilişca, conform
contractului de închirierenr 2l20I3,
Înbaza prevederilor art VII lit c) din contractul de închiriere nr 2/01.02.2oI3,
Având învedere referatul nr. 90 din 27.04.2018 întocmitde către Viceprimarul
comunei, expunerea de motive a primarului nr.91 din 27.04.2018 şi văzând avizul
comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie mediu turism,
şi
In temeiul aft. 36 alin 2 lit c) coroborat cu alin 5 lit a), art. 45 alin 1, art. 115 alin
1 lit b) şi art. 123 alin (1) şĺalin (2) din Legea nr. 2L5l2O01 a adminisŕraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aľt. 1: Se aprobă, începând cu data de 01 mai 2018 încetarea prin acordul
păţilor a contractuĺui de închirierenr.2l2OL3, încheiatîntreComuna Îlişcaprin Primar
încalitate de proprietar şi dl Banciu Dumitru, cNP 1711102323674, încalitate de chiriaş,
având ca obiect închiriereaimobilelor - grădina satului Îliscaşi grajd comunal Tiliscă,
aflate îndomeniul privat al Comunei Tilisca.
Art2: Se aprobă scoaterea la licitatie învederea închirieriia imobilelor:

-

- grădina satului situată înlocalitatea Tilişca, CF nr 584, nr top 2785 parte, nr
cadastral 4I3,in suprafaţă de 1,5 ha
- Grajd comunal Tilişca, nr adm 97, însuprafată de 72 mp construcţie, compus
dintr-oîncăpere şĺcurtea interiorară de 118,8 mp, inventariat sub nr 1005.
Aľt 3: Se aprobă caietul de sarcini pentru licitaţĺe, conform anexei nr 1 la
prezenta hotărâre,
Aľt 4: Se deleagă dl Primar Vasile Cîmpeanpentru semnarea contractului
de închiriere.
Aľt. 5 : Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se însărcinează Primarul
comunei şi Compartimentul Impozĺte şi taxe.
Tilişca la 02 mai 2018
.r.
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