
Nr. ____ / ___ _ 

ROMANIA 
PRIMARIA 

Comunei Ciurila 
JUDETUL CLUJ 

PROIECT DE HOTARARE 

INITIATOR - ---- - - - - -

PRIMAR, POPA 
- -TEODOR CRISTffiEL 

___ Privind aprobare~j11~hirierii prin Itcitatie publica a bazei sportive din sat Salicea com. Ciurila si 
______ a u11~i teren a~re~! sit~a~ intre cele dou;.--d~~~;iTucletene, 107 R si 103 Z, pentru desfasur_a_r-ea----

1 

de activitati sportive si peiitriisuslinerea unor activitati-de-alim-entatie publica-cu-caracter-------------: 
~~~~ ! 

A vand m vedere: 
-raportul de specialitate _____ / _____ al Compartimentului Juridic din cadrul 

aparatului de specialitate a Primarului com. Ciurila ; 
-referatul de aprobare a domnului Primar, Popa Teodor Cristine! nr. ___ / __ _ 

Tinand cont de : 
- Prevederile art. 317, art. 332-344,Sectiunea a 4-a din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 
- Prevederile Hotarfui.i Consiliului Local nr. 38 din 08.04.2022 privind aprobarea inchirierii bazei 

sportive din sat Salicea com. Ciurila si a unui teren aferent situat intre cele doua drumuri judetene, 107 R 
si 103 Z, pentru desfasurarea de activitati sportive si pentru sustinerea unor activitati de alimentatie 
publica cu caracter nepermanent si HCL nr. din 13.05.2022 privind modificarea ~i completarea 
Hotararii Consiliului Local nr. 38 din 08.04.2022 privind aprobarea inchirierii bazei sportive din sat 
Salicea com. Ciurila si a unui teren aferent situat intre cele doua drumuri judetene, 107 R si 103 Z, 
pentru desfasurarea de activitati sportive si pentru sustinerea unor activitati de alimentatie publica 

-Prevederile art. 1777 - 1835 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. a), art.139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de 
urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, 

PROPUN: 

Art.I (1) Se aproba fnchirierea prin licitatie publica, a bazei sportive din sat Salicea com. Ciurila si a 
unui teren aferent situat intre cele doua drumuri judetene, 107 R si 103 Z, pentru desfasurarea de activitati 
sportive, avand datele de identificare ~i valoarea de inventar prevazute fn Anexa nr. I parte integranta a prezentei 
hotarari. 
(2)Destinatia bunului ce face obiectul inchirierii este pentru desfa~urarea activitatilor spmtive si pentru 
sustinerea unor activitati de alimentatie publica cu caracter nepermanent ; 
(3)Durata fnchirierii este de 4 ani de la data semnarii contractului de inchiriere, cu posibilitatea prelungirii , cu 
acordul partilor ; 
(4)Pretul minim al inchirierii este de 3000 lei/luna , cu exceptia lunilor noiembrie , decembrie, ianuarie si 
februarie pentru care se va percepe jumatate din pretul chiriei stabilit in contractual de inchiriere. Pretul chiriei 
licitat va fi indexat annual cu indicele de inflatie . 

Art.2 Se aproba documentatia de atribuire alcatuita din: 
-caietul de sarcini; 
-fi~a de date a procedurii; 
-contractul-cadru continand clauze contractuale obligatorii; 
-folmulare ~i modele de documente, conform Anexei nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Comisia de evaluare a ofertelor primite in vederea atribuirii contractului de inchiriere a 
bazei sportive mentionat la art. 1 se constituie prin dispozitie emisa de Primarul comunei Ciurila . 



Art.4. (1) Se 1mputemice~te domnul Popa Teodor Cristine! , primarul comunei Ciurila, judetul 
Cluj, sa semneze 1n numele ~i pe seama Consiliului local Ciurila , toate 1nscrisurile necesare pentru 
aducerea la 1ndeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari. 

(2) Se_ deleaga Primarul conTtlll_c_)i Gi1.1tjla §a'. semneze 1n numele ~i pe seama Consiliului Local 
Ciurila contractul de 1nchiriere a bazei sportive, mention.at-la art. I din prezenia hotarare. -··-

Art.5 I>rimarul comunei Ciurila ~i compartimentele de specialitat~ .din caclruJ ~IJaratlljuj c:i~ 
specialitate al Primarului comunei Ciurila vor duce la 1ndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.6 Prezenta hotarare se comunica : 
-Institutiei Prefectului judetul Cluj ; 
-Primarului comunei Ciurila ;. · 
-Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ciurila J 

si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general al Comunei Ciurila. I 

-------:.:;~TTnn~nncrnn1~_------------------------~ I 
--- ---~~~~TJrif ~_s_ED~~A, --~~---- --- --AVIZA.'f ~---------------~----- --l 

SECRETAR, I 

POPA AURELIA 


