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HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

Nr.49 din 08.07.2022 
 

privind  aprobarea  închirierii prin  licitatie publica a spatiului  comercial , în suprafata  de 

44,30 mp, amplasat în imobilul cu nr.1 din localitatea Mărcuș , comuna Dobârlău , judetul 

Covasna înscris  în  CF  nr.26111-C1-U1 Dobârlău , nr. cad  26111-C1- U1 Dobârlău 

 

     Analizând temeiurile juridice, respectiv: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art.3 și art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin.(6) lit.a) raportat la alin. (2) lit.c), art..310, art.312 alin.(2), alin.(4), alin.(6), 

alin.(7), art.313, art.332, art.333, art.340 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare   

Având în vedere : 

a) Referatul de aprobare a primarului comunei Dobârlău 

b) Raportul de specialitate al Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Dobârlău 

c) Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administratia domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, amenajarea 

teritoriului si urbanism, servicii si comert, protectie mediu si turism și al Comisiei pentru 

administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială  

d) Avizul secretarului general al comunei nr.49/2022 

e) Raportul de evaluare  nr.13/2022 întocmit de Gaspar Kiti 

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 

                                             adoptă prezenta hotărâre : 

 

Art.l. Se aprobä închirierea prin licitatie publica a spatiului comercial cu destinatia”Baruri si alte 

activitati de servire a bauturilor” cod  CAEN 5630  amplasat în imobilul cu nr.1 din localitatea 

Mărcuș, comuna Dobârlău, judetul Covasna înscris în CF nr.26111-C1-U1 Dobârlău , nr. cad  26111-

C1- U1 Dobârlău, proprietate privata a  comunei Dobârlău, judetul Covasna., în suprafata  de 44,30 

mp. 

Art.2. Se aprobă raportul de evaluare nr.13/2022 privind stabilirea pretului de închiriere, la valoarea 

pietei pentru spatiul  identificat la art. l . 

Art.3.Se aprobă documentatia de atribuire prevăzută în anexa la prezenta  hotărâre din care face parte 

integrantă.. 

Art.4. Se aprobă ca licitatia să se desfășoare fără precalificare  cu ofertă în plic închis. 

Art.5. Durata de inchiriere este de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul Consiliului Local. 

Art.6. Pretul de pornire la licitatie va fi de 0,4 euro/mp/luna (2 lei/mp/luna). Determinarea ofertei 

castigatoare se face pe baza criteriilor de atribuire. 

Art.7. Pretul caietului de sarcini este de 50 lei, taxa de participare de 100 lei, iar garantia de 

participare este obligatorie si se stabileste la nivelul valorii a douň chirii lunare (raportata la pretul  

stabilit prin raportul de evaluare), respectiv suma de 178 lei . 

Art.8 Comisia de evaluare a ofertelor primite în vederea atribuirii contractului de închiriere a spatiului 

mentionat la art. 1, se constituie prin dispozitie emisa de primarul comunei Dobârlău  



 

Art.9 La data adoptării prezentei hotărâri, hotărârea consiliului local Dobârlău nr.77/05.11.2021 se 

abrogă. 

Art.10 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează  consilierul achizitii publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dobârlău . 

Art.11 Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art. 197 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ               CONTRASEMNEAZĂ 

       VASILE MAXIM                   SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI DOBÂRLĂU 
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