
              R O M A N I A 
          JUDETUL  PRAHOVA 
     COMUNA TIRGSORU VECHI 
           CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
privind inchirierea  prin licitatie publica a unui spatiu  proprietate publica a comunei 
Tirgsoru Vechi, situat  in  satul  Strejnicu,   in vederea deschiderii unui birou pentru 

traduceri autorizate 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive nr. 7360 din 11.09.2012 a d-lui Dragan Nicolae, primarul 

comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, prin care se constata  oportunitatea deschiderii unui 
birou pentru traduceri autorizate in spatiul nefolosit cu destinatia actuala “sediu (vechi) primarie” 
din satul Strejnicu, comuna Tirgsoru Vechi, ; 

Raportul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1, comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, 
amenajarea teritoriului , agricultura si gospodarie comunale, protectia mediului, servicii si 
comert, din cadrul Consiliului Local al comunei Tirgsoru Vechi; 

Hotararea nr. 18/26.08.1999 privind aprobarea inventatrului bunurilor care apartin 
domeniului public al comunei Tirgsoru Vechi, poz.1 din anexa ; 

Prevederile art.123 si 124 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In conformitate cu art. 14 si art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor  art.36 alin.(5) lit.a ,  a art.115 alin.(1) lit. b coroborat cu 
art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

 
 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art.1- (1) Aproba inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu -proprietate publica a 

comunei Tirgsoru Vechi- situat in comuna Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu,  str.Principala, nr. 173 , 
cu destinatia actuala “sediu (vechi) primarie” in vederea functionarii unui birou pentru traduceri 
autorizate. Spatiul este identificat in schita de plan anexa nr.1, parte integranta la prezenta 
hotarare. 

 (2) Aproba caietul de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei conform 
anexei nr.2 la prezenta hotarare. 

 
Art.2-  Durata inchirierii este de 1 (unu) an , cu posibilitatea de prelungire, prin 

acordul partilor. 
 
Art.3- Pretul de pornire a licitatiei este de 300 lei/lunar, fara TVA,  pentru tot spatiul 

inchiriat.   
  Art.4- In vederea organizarii si desfasurarii licitatiei pentru inchirierera aprobata la 

art.1 se constituie  comisia locala de licitatie, cu urmatoarea componenta: 
1 Petre Eugen Gheorghe, viceprimar, presedinte; 
2. Nistor Nicolae Cristian, inspector achizitii publice, membru; 
3. Anghel Mihaela, inspector  urbanism, membru; 



4. Bejan Ionel, consilier local, membru; 
5. Mutu Petre, consilier local, membru. 
Art.5- Imputerniceste Primarul comunei Tirgsoru Vechi, sa semneze contractul de 

inchiriere, dupa desemnarea castigatorului. 
Art.6- Prezenta hotarare va  fi adusa la cunostinta publica  prin grija secretarului 

comunei Tirgsoru Vechi , judetul Prahova. 
 

 
 
 

 
                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                  Petre Eugen Gheorghe 
CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                         Secretar, 
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