ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. _____/2022
privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul Palatul
administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul
Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea
Consiliului Județean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita,
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 96511/2022, iniţiat de către preşedintele
Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba, la propunerea Direcţiei generale
patrimoniu, privind închirierea prin licitație publică al spațiului aferent Bufetului din imobilul
Palatul administrativ al județului Harghita, situat în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5,
județul Harghita, aparținând domeniului public al județului Harghita și aflat în administrarea
Consiliului Județean Harghita; Procesul verbal de afișare nr. 96860/2022; Referatul de
justificare a urgenței nr. 96562/2022; Raportul de specialitate nr. 96607/2022 al Direcţiei
economice, Raportul de specialitate nr. ________/2022 al Direcţiei juridice și administrație
publică;
Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei juridice și administrație publică;
În conformitate cu prevederile art. 297, art. 108 și art. 332-348 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, ale art. 1777-1835 din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 24/2000 republicată privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu completările și
modificările ulterioare precum și prevederile art. 7, alin. (13) din Lega nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. ,,c” coroborat cu art. 173 alin. (4) lit. ,,a”, art. 196
alin. (1) lit. ,,a” și art. 108 lit. ,,c”din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind
Codul administrativ, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu cu suprafața totală de
337,75 mp din incinta imobilului Palatul administrativ al județului Harghita situat în
Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, județul Harghita și aflat în proprietatea publică al
județului Harghita, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Destinația bunului prevăzut la alin. (1) este asigurarea spațiului necesar funcționării unui
bufet.

(3) Durata închirierii este 3 ani cu posibilitate de prelungire cu max. 3 ani la solicitarea
părților.
(4) Prețul minim al închirierii este 3 euro/mp/lună și reprezintă valoarea de pornire la
licitația publică.
(5) Procedura de licitație va fi licitație publică, cu oferte în plic, conform O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.
Art. 2. Se aprobă documentația de atribuire conform Anexelor nr. 2 Caietul de sarcini, Anexa
nr. 3 Fișa de date a procedurii, Anexa nr. 4 Model contract de închiriere și Anexa nr. 5
Formulare și modele de documente care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se mandatează președintele Consiliului Județean Harghita Borboly Csaba cu
semnarea contractului de închiriere, conform modelului aprobat la Art. 2.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia generală
patrimoniu și Direcţia economică sub coordonarea preşedintelui Borboly Csaba.
Art. 5. Hotărârea se comunică de către Direcţia juridică și administraţie publică Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita Borboly Csaba, Direcţiei generale patrimoniu, Direcţiei economice, precum şi
Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
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Balogh Krisztina
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SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI
Balogh Krisztina

Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba la
propunerea Direcţiei generale patrimoniu.
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