
NIA 
ŢUL SĂLAJ 

A BĂLAN 
SILIUL LOCAL 

H O T Ă R Â R E A Nr. 21 

din 30 martie 2022 

privind aprobarea organizării licitaţiei în vederea închirierii unui suprafete de pasune aflat 
meniul privat al comunei, 

Consiliul local al comunei Bălan, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 30.03.2022; 
A vând în vedere referatul de motivare al primarului comunei cu privire la necesitatea 

irierii unui teren din domeniul public al comunei înregistrat la nr. 1201/23.03.2022, a 
rtului compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
unei,înregistrat la nr. Nr.1202/23.03.2022. 

Avizul comisiei de specialitate înregistrat sub nr.1321 din 29 .03/ 2022; 
Văzând Ordinul Prefectului , cu privire la aprobarea domeniului privat al comunei 

n prin care se dovedeşte dreptul de proprietate publică a suprafetei ce se doreşte a fi 
iriată; 

În baza prevederilor art. 861 alin.3 din noul Cod Civil, ale art.129 alin. (6), lit."b" din 
.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ; 

În temeiul art.196, alin.(1) lit."a" din Ordonanţa Guvernului României nr.57/2019, 
· d Codul administrativ,; 

HOTĂRĂŞTE 

' '·• . 
Art.1. Aprobă organizarea licitaţiei pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 5 ha 

„sti,. aflat în domeniul privat al comunei situat în localitatea Chechis,în tarlaua denumită" Pe 
a", Bălanjudeţul Sălaj. 

Art.2. alin.(a)Preţul de pornire al licitaţiei de închiriere va fi de 5001ei/an. 
Art.3. Durata închirierii suprafeţei este de 5 ani. 
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei, care face parte integrantă din prezenta 

·râre. 
Art.5. Se numeşte Comisia de organizare a licitaţiei în următoarea componenţă: 

Preşedinte : - Ianchis Ludovica - administrator public; 
Secretar : - Mnere Ion - inspector la primărie, responsabil cu achiziţiile 

Membri : - Damşa Nicolae-viceprimarul comunei; 
- Damşa Viorica-Mihaela-inspector superior-contabil la primărie 
- Mierea Maria-inspector la primărie. 

Art.6. Împuterniceşte pe primarul comunei d-1. Pop Daniel , pentru semnarea 
tractului de închiriere a terenului solicitat. 



Art. 7. Cu ducerea Ia îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei şi 
mpartimentul achiziţii publice din cadrul primăriei. 

Art.8 . Prezenta hotărâre se comunică la: 
-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
-primarul comunei; 
-satele comunei, prin afişare publică; 
-dosarul cu hotărâri. 

RESEDINTE DE SEDINTÂ 
Vaida Dorin Nicolae 

... . 

CONTRASEMNEAZÂ 
Secretar General Comună 
Avram Sebastian - Va ife 
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