CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 91
Din 25 septembrie 2014
Privind aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a Centralei Termice nr. 1, inclusiv Coșul de
Fum, situată în orașul Ștei, str. Independenţei, nr. 23, CF 50309, cu
nr. cadastral 50414 Ștei, cu o suprafață totală de 460 mp, din care
suprafața construită este de 300 mp, din care C1 – 14 mp, respectiv C2 –
286 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei de 22.500 euro, fără
TVA(99.450 lei fără TVA).
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive,
înregistrate cu nr. 2454/2014 întocmite de dl. Plaştin Ioan, consilier
patrimoniu în cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care propune Consiliului
Local al oraşului Ştei, aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a Centralei Termic nr. 1, inclusiv Coșul de Fum,
situată în orașul Ștei, str. Independenţei, nr. 23, CF 50309, cu nr. cadastral
50414 Ștei, cu o suprafață totală de 460 mp, din care suprafața construită
este de 300 mp, din care C1 – 14 mp, respectiv C2 – 286 mp, cu preţul de
pornire al licitaţiei de 22.500 euro, fără TVA(99.450 lei fără TVA).
Ţinând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările
ulterioare, ale HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi
de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și
completările ulterioare şi ale O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „c”, alin. (5), lit. „b” , a art. 45, art. 115
şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei ,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare a
Centralei Termice nr. 1, inclusiv Coșul de Fum, situată în orașul Ștei, str.
Independenţei, nr. 23, CF 50309, cu nr. cadastral 50414 Ștei, cu o
suprafață totală de 460 mp, din care suprafața construită este de 300 mp,
din care C1 – 14 mp, respectiv C2 – 286 mp, cu preţul de pornire al licitaţiei
de 22.500 euro, fără TVA(99.450 lei fără TVA).
Art. 2- Se aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație
publică cu strigare a Centralei Termice nr. 1, inclusiv Coșul de Fum, situată
în orașul Ștei, str. Independenţei, nr. 23, CF 50309, cu nr. cadastral 50414

Ștei, cu o suprafață totală de 460 mp, din care suprafața construită este de
300 mp, din care C1 – 14 mp, respectiv C2 – 286 mp, cu preţul de pornire al
licitaţiei de 22.500 euro, fără TVA(99.450 lei fără TVA), conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciul U.A.T din cadrul Primăriei oraşului Ştei.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei oraşului
Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Un exemplar pentru afişaj;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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