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JUDETUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind închirierea unui spaţiu comercial situat în
Piaţa Calea Bucureşti, corp B
Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
- Raportul nr. 2942/17.01.2008 al Direcţiei Patrimoniu şi Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.
4629/2008, nr. 4631/2008, nr. 463312008, nr. 492112008 şi nr. 4635/2008;
- Adresa nr. 518/16.01.2008
a Administraţiei Pieţelor Municipiului Piteşti,
înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr. 2803/16.01.2008;
Văzând prevederile art. 36, alin. (2), lit. "c" şi alin. (5), lit. "a" din Legea
nr.2 151200 1, republicată, Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public
Administraţia Pieţelor Municipiului Piteşti aprobat prin B.C.L. nr. 5512001, precum şi ale BCL
nr. 28012006 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii a unor spaţii
comerciale situate în Piata Calea Bucureşti;
În temeiul 'dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice loca le
nr.2l5/200 1, republicată,
HOT ĂRĂŞTE:
Art. 1.(1) Închirierea, prin licitaţie publică, a spaţiului comercial situat în Piaţa
Calea Bucureşti, corp B, parter, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
(2) Datele de identificare ale spaţiului comercial care face obiectul prezentei
hotărâri vor fi prezentate ofertanţilor de către Administraţia Pieţelor Municipiului Piteşti.
(3) Se împuterniceşte directorul Administraţiei Pieţelor Municipiului Piteşti să
organizeze licitaţie publică, potrivit BCL nr. 280/2006, privind scoaterea la licitaţie publică, în
vederea închirierii, a unor spaţii comerciale situate în Piaţa Calea Bucureşti, corp B, parter.
Art. 2. Primarul municipiului Piteşti, Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală şi
directorul Administraţiei Pieţelor Municipiului Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile
prezentei hotărâri, care le va fi comunicată acestora de către secretarul municipiului Piteşti.
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Anexă la
HCL nr. 2.5' din 50, O~. 2008

Datele de identificare
ale spatiului
comercial ce se scoate la licitatie
,
,

Nr.spatiu
,

Suprafată,

Destinatie
,

19

9,6 mp

Mezeluri

Locul unde este
situat
Corp B, parter

