
" ROMANIA
JUDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren

din domeniul privat al orasului Piatra Olt pentru amenajare constructii zoopastorale

Consiliul Local al orasului Piatra Olt,
Avand in vedere:

- Raportul de Specialitate nr.133 50120.04.2012 al biroului Urbanism gi Amenajarea Teritoriului cu
propunerea de inchirierea prin licitatie publica a unui teren din domeniul privat al orasului Piatra
olt
- Hotararea Consiliului Local w.26107.06.2010 privind aprobarea inventarierii anuale a
domeniului privat al orasului Piatra Olt, poz. nr.272;
- Prevederile art.8 alin.2 din Legea nr.2l4l20l1 privind orgarizarca, administrarea si exploatarea
pajistilor
- Prevederile Legii w.21311998, privind proprietatea publicd qi regimul juridic al acesteia,
modificatd;
-Prevederile art.36 alin (5) lit. b din Legea nr.2l5l 2001 privind administrajia publici localE,
republicatE, modificata si completata;
- Raportul comisiei economice,administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului
Local;

In temeiul art.45(1) din Legea w.21512001, privind Adminishafia Publicd Locala, republicata,
modificata si completata;

HOTAIA$rE:

Art.l. SeaprobSinchirierea prinlicitatiepublica,peo perioaddde 1 an,a unuitereninsuprafata
de 500 mp apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt, situat in T 4 ,P 84 pentru
amenaj are constructii zoopastorale.
Art.2. Se aprob[ Caietul de sarcini in vederea inchirierii bunurilor identificate la wt.l, care face
parte integrant6 din prezenta hotiirdre.
Art.3. Modul de achitare al chiriei:

- la semnarea contractului chiria aferenta unui an in suma de 50 lei .

Art.4. Se imputernicegte Primarul orasului Piatra Olt, sI incheie qi si semneze contractul de
inchiriere.

" ART.S. Prezentahotlr6re se transmite la :

- Institutia Prefectului Judetului Olt
- Primarului orasului Piaha Olt
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'sANExA
CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL CONTRACTULUI :

Obiectul contractului este inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 500
mp situat in T 4 , P 84 din domeniul privat al orasului Piatra Olt pentru amenajare constructii
zoopastorale.

2.DURATA CONTRACTULUI
2.1.Spatiul mentionat la pct. 1 se inchiriazape o durata de I an.

3. ELEMENTELE DE PRET
3.1.Modul de achitare al chiriei:

- la semnarea contractului chiria aferenta unui an in suma de 50 lei .

4. INCETAREA INCHIzuERII
4.l.La expirarea duratei stabilite daca partile nu convin la prelungirea acestuia in conditiile

legii.
4.2.1n cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre chirias .

4.3.Modificarea activitatii prevazute in obiectul contractului .

5. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Litigiile de orice fel aparute intre partile contractante in cursul derularii contractului de

inchiriere sunt de competenta instantelor judecatoresti .

6. OBLIGATIILE CHIRIAST-ILUI
Chiriasul se obliga:
a. sa foloseascaterenul conform destinatiei prevazute in contract;" b. sa isi asigure paza bunurilor proprii;
c. nu are drept sa subinchirieze sub sanctiunea nulitatii contractului de de inchiriere ;
e.sa respecte prevederile legale ale normelor PSI;

La expirarea contractului chiriasul va restitui terenul
procesului-verbal .

7. DISPOZITII FINALE

in starea in care l-a primit, conform

7.1. Terenul va fi utilizat exclusiv pentru amenajare constructii zoopastorale.

DE SEDINTA,
REA RATA


