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privind scoaterea la licitatie învederea închirieria unui spaţiu
Consiliul Local al Comunei Tilişcaîntrunitîn
şedinţă ordinară la data de 28 iulie2OL7,
Avind in vedere referatul intocmit de către Primarul Comunei nr 136 din24.07.2017 şi
expunerea de motive a primarului nr I37 din24.07.2017
Văzând avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, juridică, de disciplină,
muncă şi protedie socială, gospodărire comunală,
Având învedere că începândcu data de 01.08.2017 Contractul de închiriere a spaţiului
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat înComuna Tilisca, sat Rod, nr 272 denumit
"Bufet Rod'' expiră,
In temeiul prevederilor aft 1816 şi urm din Legea nr. 28712009 privind Codul Civil,
republic3tă, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul aft. 36 alin (2) lit c), alin (5) lit a), art. 39 alin (1), aft. 40 alin (1), art. 42 alin
(1)' art. 45 alĺn (1), art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. ŻI5I2OO1 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HoTARAŞTE:
Aft. 1: Se aprobă începând cu data de 01.08.2017 încetareade drept a
contractului de închirerenr 635 din 22.07.2002, astfel cum a fost modificat prin actul
adiţional nr Il2007 încheiatîntreComuna Tilişca si SC BANU SRL, privind închirierea
spaţiului "Bufet Rod", situat înComuna Tilişca, sat Rod, nr 27Ż, Judeţul Sibiu.
Art 2: Se aprobă scoaterea la licitatie învederea închirieri a spaţiului apaţinând
Comunei Tilişca, domeniul privat, situat înComuna Tilicşa, sat Rod, nr 272, Judeţul
Sibiu, având destinaţia de ''Bufet".
Aft. 3: Se aprobä caietul de sarcini pentru închiriereaspaţiului, conform anexei nr
1 la prezenta hotărâre.
Aĺt. 4: Se deleagă dl Vasile đmpean,Primarul Comunei Tilişca pentru Semnarea
contractului de închirere.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinirea prezentei se însărcineazăPrimarul Comunei
Tilişca dl Vasile Cîmpeanşi compaftimentul impozite şi taxe'
Tilişca la data de 28 iulie 2017
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I

il

Contrasemnează,

I

VASILE
Red MM 4 ex
DIF ( Inst PreĘ

MARIA M

