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                                       PROIECT DE HOTĂRÂRE       
                                          NR. 393/08.02.2018   

          privind închirierea, prin licitație publică,  a trei spații  situate în satul Rus ,  
aflate în domeniul public al comunei Rus , județul Sălaj 

                          Primarul comunei Rus  , 
     Având în vedere: 

- expunerea de motive nr. 388/08.02.2018 ; 

- raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Rus; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Rus; 

- prevederile art.14 și 15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările și 
completările ulterioare  ; 
- art.1777 și următoarele din Legea nr.287/2009/ republicată , privind Codul civil , cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.(c) și alin.(5) lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația 
publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
     În temeiul art .45 , alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
                                                                   PROPUN: 
Art.1. a) Se aprobă  închirierea  , prin licitație publică, a trei spații  situate în satul Rus ,  
aflate în domeniul public al comunei Rus , județul Sălaj, spații identificate conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării de activități economice.  
           b) Prețul de pornire al licitației , pentru fiecare spațiu,  este de 5 lei/mp/lună . 
Art.2. Durata închirierii este de 10 ani de la data încheierii contractului , cu posibilitatea prelungirii 

acesteia , prin act adițional , cu cel puțin aceeași durată. 
 Art. 3. Se aproba caietul de sarcini , conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta 

hotărâre. 
 Art.4.  Se împuternicește primarul comunei Rus pentru a semna contractele de închiriere  și orice alte 
acte necesare  închirierii spațiilor stipulate în Anexa 1. 
Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul comunei Rus;       
 Art.7.  Prezenta hotărâre se publică la: 
- Instituția Prefectului -Județul Sălaj; 
- Primarul comunei Rus și Compartiment contabilitate; 
- Se publică pentru aducere la cunoștința publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro ; 

-  Dosar hotărâri și Dosar ședință a C.L. Rus; 
                                                                   
   INIȚIATOR,                                                                   AVIZAT  PENTRU LEGALITATE,                                                                                                                  
   PRIMAR ,                                                                              SECRETARUL COMUNEI , 
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