
R O M Â N I A                                                                                                PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA             
CONSILIUL LOCAL                                                                             Avizat pentru legalitate  
                                                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E A

                       privind scoaterea la licitaţie în vederea închirierii a spaţiului cu altă destinaţie
                       decât aceea de locuinţă, situat în satul Opatiţa nr. 40.

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 1.183/2013 al Serviciului Urbanism, autorizarea executării lucrărilor 
şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune scoaterea la licitaţie în 
vederea închirierii a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în satul Opatiţa nr. 40, care 
este  liber  de  sarcini  în  urma renunţării  la  contractul  de  închiriere  nr.  1.772/30.06.2008,  de  către  SC 
AGROSELECT SA, precum şi avizul Comisiei Urbanism şi administrarea patrimoniului ;
              În conformitate cu art. 36 (2) litera “c” şi (5) litera “b”, art. 123 din Legea nr. 215/ 2001, republi-
cată şi Hotărârea nr. 32/5.09.2000 a Consiliului local al oraşului Deta privind metodologia de închiriere 
prin licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din patrimoniul oraşului Deta ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :
                        
             Art.1. Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în satul Opatiţa nr. 40, în suprafaţă 
de 23 m2 şi 77 m2 teren, se scoate la licitaţie în vederea închirierii.

          Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Urbanism, auto-
rizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta.

             Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică : 

            - Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                        - Primarului oraşului Deta ;
                        - Compartimentul Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta;
                        - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
                        - Serviciului  Urbanism,  autorizarea  executării  lucrărilor  şi  administrarea  patrimoniului 
al Primăriei oraşului Deta ;
                        - prin publicare  în  presă, publicare  pe site-ul  www.detatm.ro  şi  afişare în oraşul Deta  şi 
satul Opatiţa.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

http://www.detatm.ro/
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