
  R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E A 
                     

                  privind închirierea prin licitație publică a terenului situat în orașul Deta, str. Calea  

                  Opatiței, înscris în CF nr. 402766, cu nr. top. NGL 606, în suprafață de 3.582 m2, în  

                  vederea construirii de mici unități productive și de depozitare, nepoluante. 

 

 

               Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

               Având în vedere raportul nr. 1.306/2020 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului 

autorizarea executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta prin care se 

propune închirierea prin licitație publică a terenului situat în orașul Deta, str. Calea Opatiței, înscris în  

CF nr. 402766, cu nr. top. NGL 606, în suprafață de 3.582 m2, aflat în proprietatea privată a orașului în 

vederea construirii de mici unități productive și de depozitare, nepoluante, referatul de aprobare al 

Primarului orașului Deta și avizele Comisiei Urbanism și Comisiei Economice; 

              În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) litera “c”, alin. (6)  litera „b” și art. art. 333, 

art. 362 alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ ;                  

HOTĂRÂRE: 

 

            Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în orașul Deta, str. Calea 

Opatiței, înscris în CF nr.402766, cu nr. top. NGL 606, în suprafață de 3.582 m2, aflat în proprietatea 

privată a orașului în vederea construirii de mici unități productive și de depozitare, nepoluante. 

 

 Art.2.Se aprobă Documentația de atribuire, alcătuită din: 

 

           -Caietul de sarcini - Anexa nr.1- care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           -Fișa de date a procedurii - Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta                

hotărâre 

           -Proiectul de Contract de închiriere - Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă constituirea prin dispoziția primarului a comisiei de licitație publică şi a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

 

Art.4. Se desemnează din partea consiliului local, ca membru în Comisia de licitație,               

d-l Stroie Constantin, supleant d-l Stanciu Nicolae. 

 

Art.5. Se desemnează din partea consiliului local, ca membru în Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor, d-na Orșoș Nicoleta, supleant d-l Rotar Radu. 

 

Art.6. Primarul Oraşului Deta va asigura executarea prezentei hotărâri prin compartimentele de 

specialitate din cadrul aparatului de specialitate, fiind împuternicit să semneze contractul de închiriere. 

 

 



 Art.7.  Prezenta hotărâre se comunică : 

  -Instituției Prefectului - Judeţul Timiş; 

  -Primarului oraşului Deta ; 

  -Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului autorizarea executării lucrărilor şi 

administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta; 

  -Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta; 

  -Prin afișare la avizier şi publicarea pe site-ul www.detatm.ro. 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

  Consilier CORNELIA BARBULOV.                                            Contrasemnează,  

                                                                                                          SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                    CORALIA SCULEAN 
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