ROMANIA
JUDEŢUL sIBIU
coMuNA TILIşCA
CONSILruL LOCAL
privind încetarea

''',

HoTĂnÂREA

Nr12/2019

;:!Ţ,.xŢ'|;;ľ;ľ|3,eo:,.ľJlli ;5:J'#i'coaterea

la licitaţie în

28 maĺtie Ż0L9,
Consiliul Local al Comunei Tilişcaîntrunitin şedinţă ordinară la data de
Avind in vedere referatul intocmit de către Primarul Comunei nr 32 din 25.03.2019 şi
expunerea de motive a primarului nr 33 din 25'03'2019'
pentru suprafeţele
Urmare cererii d'e renuntare la Contractul de închirierenr 561/2004
_
spaţiul Magazin Universal Tilisca nr 296,
locative cu altă oestinaţie decát cea de locuintă
depusă de către Sc coMTIL SRL prin reprezentanţi săi legali,
comisiei pentru activităţi econońico-financiare, juridică, de disciplină,

Văzând avizul

muncă şi protecţie socială, gospodărire comunală,
privind Codul Civil,
In temeiul pr"u.d.řiloi aft 1816 şi urm din Legea nr.287lŻo09
republic^ată, cu modificările şi com pletäri le ulterioare,
(1), art. 40 alin (1), aft' 42 alin
In temeiul art. 36 alĺn (2) lit c;, alin (5) lit a), art. 39 alin
privind administraţia publică
(1), aľt. 45 alin (1), aft. rrs âliń (1)'lit o1 âiń Legóa nr.2I5IŻOO1
loćâle, republicată, cu modificärile şi completärile ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
prin acordul părtilor a
Art. 1: Se aprobă începând cu data de 01.05.2019 încetareade drept
COMTIL SRL, privind
SC
Tilişca
şi
contractului de închirierenr 561 dln 29'O4'iO04 încheiat întreComuna
înscrisînCF nr
Sibiu,
Judetul
296,
nr
închiriereaspatiului "Magazin Universal'', situat înComuna Tilişca,
t07274, nr toP 10
Art 2: Se

privind
evaluare întocmitde către expet Cosma Constantin Radu,
prezenta
hotărâre'
pentru spaţiul respectiv, conform Anexei nr 1 la
stabilirea pretului
învederea închirieri a întregului spaţiu apaţinând Comunei
licitatie
Aľt 3: Se
Sibiu, având destinatia de "Magazin
Tilisca, domeniul privat, situat înComuna Tilisca, nr 296, Judeţul
Universal'', înscrisînCF nr IoIŻ74, nr top I0L274-CI'
anexei nr Ż la prezenta
Art. 4: Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea spaţiului, conform
hotărâre.
pentru semnarea contractului de
Art. 5: Se deleagă dl Vasile Cîmpean, Primarul Comunei Tilişca
închiriere.
Comunei Tilişca dl Vasile
Aft. 6: Cu aducerea la îndeplinirea prezentei se însărcineazăPrimarul
Cîmpeansi compartimentul impozite şi taxe'

Tilişca la data de 28 maftie 2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA

MIHĂILESC

DUM

Red MM 5 ex
DIF ( Inst PreĘ Primar, dosar, comisĺą afişat)

Contrasemnează,
Secretar: MORAR

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA TILISCA

Anexa nr 2 la HCL nr IŻlŻoI9

CAIET DE SARCINT
închiriereprin licitaţie publică a spatiului cu altă destinatie decât
cea de locuintă _ Magazin Universal _ 1llişca nr Ż96

l.OBIECTUL INCHIRIERII:

1.1.

Spatiul cu destinaţia de Magazin Universal aflat înlocalitatea Tilişca, nr 296, înscrisîn
cF t0I274 Tilişca, nr top L0I274 _ Cl, bun aflat îndomeniul privat al Comunei Tilişca,
poz nr 6, conform Inventarului bunurilor ce apaţin domeniului privat al Comunei Tilisca
_ aprobat prin HCL nr 30/2009, situat înlocalitatea Tiĺişca,nr 296 ambele spaţii
şi
magazia, însuprafaţă desfăşurată de 286 mp' cu suprafaţa utilă de 236 mp' Pretul de
pornire pentru întregimobilul - suprafaţă utilă este de 236 mp x 3,15 lei/mp/AU/lună=

743,4leillună.

I.2. Identificarea imobilului: CF nr. 101274, nr top I0I274 -CJ'
2. ELEMENTE DE PRET
2.I Preţul de pornire la licitaţie este de 743,4leillunăfrntreg imobil'
2.2 Pasul de strigare este de 50 lei/lună/întreg imobil.

3. CoNDIŢII DE PARTICIPARE :
3.1. Pot paľticipa la licitaţie atât persoane fizice cât şi persoane juridice. Persoanele fizice vor

depune declaraţia prin care se obligă ca întermen de 30 de zile de la încheierea contractului
se Vor autoriza pentru desfăşurarea activitătii de comeţ cu amănuntul înmagazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare _ magazin universal, iar
persoanele juridice Vor avea prins înobiectul de activitate aceast coD CAEN - 47II.
3.2. Actele necesare pentru pafticiparea la licitaţie sunt: cererea de pafticipare, decl de la pct
3.1., copia de pe actul de identitate sau încazul persoanelor juridice certificatul de înregistrare
şi ceftificatul fiscal care să ateste lipsa datoriilor la bugetul local.
3.3. Nu pot paricipa la licitaţie, membrii comisiei de licitaţie sau soţul ( soţia), fraţii, copii şi
părinţii acestor membri.
3.4. Nu pot participa la licitaţie consilierii locali care au luat parte la deliberare pentru
aprobarea hotărârii privind închiriere, sau rude|e şi afini până la gradul patru inclusiv'
3.5. Nu pot participa la licitatie ceicare au datorii la bugetul local al comuneisau suntînlitigiu
cu primăria.
3.6. Intreg spaţiul - ambele încăperirespectiv spaţiu Magazin si spatiu denumit Bufet, înscrise
înCF nr se Vor utiliza pentru desăşurarea activitătii de comeţ cu amănuntul, Cod CAEN 4711,
nu pot fi utilizate cu altă destinaţie.

4. coNDIŢII

SPECIALE:

4.1. Spaţiul se închirieazănumai pentru desfăşurarea activitătii de comeţ cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare
magazin
universal, ambele spatii fiind utilizate pentru această activitate, fiind obligatoriu să fie
funcţionale, chiar dacă acest lucru impune modificării înstructura spaţiului.
4.2. Termenul de închiriere este de 15 ani.
4.3. Pentru spatiul respective chiriaşul va achita şi impozitul aferent, confo

-

4'4' Licitaţia va avea loc îndata de 30.04.2019, ora

12,00 înscrierilela licitaţie se vor face
până la data de 26.O4.2OL} ora 15'00.
4.5. Anunţul privind.organizarea licitaţiei se va publica înziarul Tribuna cu cel puţin
10 zile
înaintede data stabilită pentru licitatie şi se va afisa la sediul

primăriei.

PRESEDINTE DE ŞEDINTĂ

Contrasemnează,

MIHAILESCU

r: MORAR M

SI
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