
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA IBĂNEŞTI 
Compartimentul achiziții publice și urbanism 

 

 

               Întocmit/Redactat: Inspector, Gliga D.M___________________________________________________________ 

RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112 
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro 

Nr. 7.078 din 2.08.2017 

 

Raportul compartimentului de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind  închirierea unui spaţiu din clădirea Dispensarului 
uman  Ibăneşti pentru  instalarea echipamente de telecomunicații – cod CAEN 

6110 

 

 

 Potrivit art. 119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu 

modificările și completările ulterioare, ,,Constituie patrimoniu al unității administrativ-

teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ-

teritoriale, domeniul privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter 

patrimonial”.  

 În conformitate cu prevederile art. 14 și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, închirierea bunurilor 

proprietate publică a comunei se face numai cu aprobarea consiliului local, prin licitație 

publică.  

În vederea realizării atribuțiilor conferite prin Legea nr. 215/2001 2001 privind 

administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al 

comunei Ibănești hotărăște darea în închiriere a bunurilor ce aparțin domeniului public de 

interes local.  

 Potrivit art. 123 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 2001 privind administrația publică 

locală, cu modificările și completările ulterioare, reglementarea licitației este unica procedură 

de urmat în cazul închirierii bunurilor din domeniul public al comunei.   

 Având în vedere faptul că în data de 16.04.2017 a încetat prin expirarea termenului 

contractul de închiriere nr. 237/2494/03.08.2000, modificat prin actul adiţional nr.1 din 

07.09.2012, nr. 2 din 1.03.2017, încheiate cu TELEKOM  ROMÂNIA  COMMUNICATIONS  SA. 

Spațiul propus spre închiriere face parte din Dispensarul uman  Ibănești, situat în 

localitatea Ibănești, nr.648, jud. Mureș. 
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 Prețul propus de pornire a licitației este de 418,00 lei/spațiu/lună, conform Raportului 

de evaluare al proprietății imobiliare, înregistrat sub nr. 4.913 din data de 26.05.2017. 

 Având în vedere cele prezentate, ținând cont de necesitatea unui spațiu pentru 

funcționarea pe raza comunei Ibănești a serviciilor de telecomunicații în comuna Ibănești, 

care să deservească cetățenii, precum și de necesitatea de a genera noi venituri la bugetul 

local, se propune închirierea, prin licitație publică, a spațiului situat în comuna Ibănești, nr. 

648, proprietatea comunei Ibănești, în vederea instalării de echipamente  pentru 

telecomunicații- cod CAEN 6110 . 

 Față de cele prezentate, propunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

                                                                        Inspector principal,  

                     Gliga Delia Maria        

 


