
ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA MAGURA

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentl-u inchirierea prin licitalie publica aunui spaliu in suprafata de 20 mp, situat la parterul Cdminului Culturai MAgrrra.

Consiliul Local al Comunei Magura, Judelul Buzdu,
Avald in vedere:
proiectul de hotarare iniliat de priman_r1 comunei Mdgura, inregistrat sub nr.

8 din 12 ianuarie 2016;
expunerea de motive a primarului comunei Megura, judelul Buzat-r,

inregistrata sub nr. 7 din 12 ianuarie 2016;
-referatul compartimentului de specialitate din aparatul cle specialitate alprimarului inregistrat sub nr.g din 12 ianuarie 2016;
-avizul secretarului comunei dat pe proiectul de hotarare:
Avand in vedere raportul de avizare al comisiilor de speciaiitatc.
In conformitate cl-t pr.evederile art. 9 litera ,,d,' si art. 13 litera

350/200 1 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
In temeiul art. 36 a1in. (2) litera ,,c,,, alin. (5) litera ,,a,,

alin. (1) litera ,,b" si art. 123 alin. (1) si a1in. {2) din
administra{ia pubiici locali,republicatd;

HOTARASTE:

Art.l.Se aproba Studiul de oportunitate pentru inchirierea prin licitalie, pe
.perioada deter-rninatd, a unui spa[iu in suprafala de 20 mp, la paiterrrl Caminului
cultural din localitatea Mdgura proprietate publicd a comunei Mdgura, in vederea
desfa$ur5-rii de activitdli economice.

Art.2.Compartimentul achizilii publice va duce la indeplinire prer.ederile
prezen Ie i  ho la  rar i .

Art.3.-Prezenta se comunica institu{ii1or si persoalelor interesate prin grija
secretarului comunei. Aceasta hotS-rare a fost adoptate de citre consiliul Local al
comunei Mdgura in qedinla ordinari din 25 febmarie 2016, cu respectarea
prevederiior art 45' aiin. (1) din Legea nr.2rs/2oor a,administraliei publice rocalq,
cu modihcarile Ei conpletaJile ulterioare, cu un nr. de [0

dur l r1 l !s  Lr  a lL le l  puo[ce tocale.
\O votun din nr. total rte A0

consilieri iocali prezenli si 11 consilieri 1oaali I
, , .

Pre$edinte de qedin!4,
Consilier Rotart Mihagla,pompi

N",/
MAgura. 25 februar it"2O i6
Nr. 9

,.c" din Legea

, art. 45 alin. {3), art.115
Legea 215/2001 privind

Contrasemneaze,
SecrgKcomuna.
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