
R O M A N I A 

JUDETUL ILFOV 

COMUNA NUCI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

H O T A R A R E 

 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spațiului – sala 

de festivități –  în cadrul imobilului situat în Micșunești Moară,CF 

53325, Cv. 10, P 320, Comuna Nuci, Județul Ilfov,  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI 

 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Nuci, prin care se 

propune închirierea prin licitatie publica a spatiului – sala de festivitati – in cadrul 

imobilului situat in Micsunesti Moara, Cv 10, P 320, CF 53325. 

- Referatul de specialitate al Compartimentului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului; 

           - Prevederile  art. 332-  348 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ;  

- Raportul de evaluare nr. C1/2018/29.01.2018; 

 - În temeiul art.129,alin.(1), alin.(2) , lit.c), alin.(6), lit.(a),  coroborat cu 

art.139, alin.(1) si alin.(3),  lit.(g)  din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

H O T A R A S T E 
 

Art.1 – (1) - Se aprobă închirierea prin licitatie publica a spatiului în 

suprafaţă de 176 mp din imobilul situat în localitatea Micsunesti Moara, str.Morii,  

nr. 13, Cv 10, P 320,nr. Cadastral 53325 – C1 si 53325-C2, inscris in cartea 

funciara nr.53325, UAT Nuci,  aflat în domeniul public al comunei Nuci, județul 

Ilfov, avand ca destinatie spatiu cultural, agrement sau spatiul comercial in 

suprafata de 176 m.p. + anexa 21 m.p.. 

(2) - Spațiul menționat la art.1, alin.(1), se identifică prin schiţa de 

plan, conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(3) - Termenul de închiriere este de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire 



cu acordul părţilor, pentru aceeași perioadă de timp, o singură dată. 

Art.2- (1) - Preţul minim de pornire a  licitaţiei  este  echivalentul  în  lei  a 

1,78 euro/mp/lună (fără T.V.A.), iar preţul de închiriere va fi stabilit la cursul 

valutar al B.N.R., leu-euro, din ziua efectuării plăţii. 

(2) - Plata utilităţilor corespunzătoare spaţiului închiriat va fi suportată de 

câştigătorul licitaţiei.  

Art.3-   Aprobă Documentația de atribuire ( caiet de sarcini, fisa de date a 

procedurii contract cadru de inchiriere, formular de oferta, declaratie de 

participare, fisa ofertantului), conform ANEXEI nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează primarul  Comunei Nuci, dl. Vasile Georgel ca în 

numele şi pentru Comuna Nuci să  încheie şi să semneze contractul de închiriere 

cu ofertantul declarat câştigătorul licitaţiei de către comisia de licitaţie. 

Art.5. Primarul comunei Nuci, prin aparatul de specialitate va duce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

  

 

 

      

  Contrasemneaza, 

Presedinte, 

        Secretar General, 

        Comuna Nuci 

                         Angela Sivu 
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