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                                        HOTĂRÂRE 
      privind aprobarea închirierii , prin licitaţie publică, a unui spaţiu în  
         suprafaţă de 74,86 mp din localul Şcoală veche Făgetu, în vederea 
desfăşurării activităţii de recuperare psihomotorie pentru copiii diagnosticaţi  
                                        cu autism 
 
 
          Având în vedere prevederile art.1, art.3 alin.4, art.14 şi art.15 din legea 
nr.213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare,  
precum şi prevederile art.858 si art.861 alin.3 din Noul Cod Civil , cu modificările 
şi completările ulterioare,  
        Ţinând cont de prevederile Anexei nr.58 , poziţia nr.87 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, 
pentru comuna Gura Vitioarei , 
        Luând act de nota de fundamentare a primarului comunei , precum şi de 
raportul secretarului unităţii administrativ-teritoriale,  
        Văzând avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ-teritoriale, 
precum şi avizul comisiei juridică, administrativă, protecţie socială si relaţii cu 
cetăţenii , 
        În temeiul dispoziţiilor art.36 alin 5 lit.a , art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit.b  
alin.3 şi alin.5-alin.7 si art.123 alin.2 din legea nr.215/2001, legea administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
        Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei, judeţul Prahova , 
 
 
                                     HOTĂRĂŞTE: 
 
ART.1 -Se aproba închirierea, prin licitaţie publică, a unui spaţiu în suprafaţă de 
74,86 mp din localul Şcoală veche Făgetu, bun ce aparţine domeniului public al 
localităţii , în vederea desfăşurării activităţii de recuperare psihomotorie pentru 
copiii diagnosticaţi cu autism. 



ART.2 -Se aprobă studiul de oportunitate întocmit pentru închirierea, prin licitaţie 
publică, a spaţiului în suprafaţă de 74,86 mp din localul Şcoală veche Făgetu, 
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3 -Se aprobă caietul de sarcini întocmit pentru închirierea, prin licitaţie 
publică, a spaţiului în suprafaţă de 74,86 mp din localul Şcoală veche Făgetu, pe o 
durată de 5 ani , cu o chirie de 2 lei/mp/lună, conform anexei nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.4- Primarul comunei va lua măsurile necesare pentru publicarea, în condiţiile 
legii, a anunţului privind licitaţia publică. 
ART.5- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică la: 
Instituţia prefectului- judeţul Prahova, primarul localităţii ,compartimentele de 
resort si comisia de evaluare a ofertelor , prin grija secretarului unităţii 
administrativ-teritoriale Gura Vitioarei. 
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