ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA ORAŞULUI COVASNA
HOTĂRÂREA NR. 160/2021
privind vânzarea prin licitaţie publică a unui panou publicitar din domeniul
privat al oraşului Covasna şi scoaterea lui din patrimoniu
Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința extraordinară din data
de 16 decembrie 2021, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea
consilierilor în functie (16).
Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de
specialitate, avizul comisiilor de specialitate: pentru programe de dezvoltare
economică – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat
al orașului, servicii publice și comerț, juridică şi pentru administraţia publică
locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
cele religioase şi alte drepturi, precum şi avizul de legalitate al secretarului general
al oraşului Covasna,
În conformitate cu prevederile:
-Art. 87 alin.(5), Art. 108, art. 339 alin.(1), art. 354 alin. (1) si (2) , art. 363 alin. (7)
din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 557; Art. 562 alin. (2); Art 941 alin. (1) si (2); Art. 944 din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil;
-Art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică –
republicată,
În baza art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 136, alin. (1), art. 139, alin.
(1), alin. (3) lit. g si ale art. 196 alin. (1), lit. a) si art. 243 alin. (1) lit. a) din ”–
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare,
Cu votul “pentru” a 13 consilieri, “împotriva” a – consilieri,
Hotărăște:
Art. 1- Se insuseste raportul de expertiza tehnica (evaluare), intocmit de catre

evaluator autorizat Gáspár Kitti PFA, nr. inregistrare 15850/20.10.202, conform
Anexei 1 la prezenta.
Art. 2- Se aprobă Documentaţia de atribuire, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3 – (1) Se aprobă vanzarea prin licitaţie publică deschisa a panoului publicitar
impreuna cu structura de sustinere a acestuia, aflat in proprietatea privata a orasului
Covasna, si scoaterea lui din patrimoniu.
(2) Indepartarea panoului publicitar, impreuna cu structura de rezistenta a
acestuia de pe domeniul public al orasului, cade in sarcina castigatorului licitatiei, si se
va realiza in termen de 30 de zile de la adjudecare, prin grija si cheltuiala
adjudecatarului.
(3) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii preţului prevăzut în
raportul de evaluare revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de
evaluare.
Art. 4 - (1) Preţul de pornire al licitaţiei este de 1.112 euro, respectiv 5.500 lei, curs de
schimb la data evaluarii, conform raportului de expertiza tehnica.
(2) Cheltuielile privind evaluarea bunului de catre expertul evaluator, in suma
de 800 lei vor fi suportate de catre cumparator.
Art. 5 -Preţul pentru obţinerea Documentaţiei de atribuire se stabileşte în cuantum de
30 lei.
Art. 6-Garanţia de participare la licitaţie este de 550 lei, reprezentand 10% din pretul
de incepere al licitatiei.
Art. 7- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se va ocupa Primarul orașului si aparatul
de specialitate.
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NEAGOVICI VASILE- CĂTĂLIN
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