
HOTĂRÂREA NR. 221

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDETUL PRAHOVA ROMANIA

Privind închirierea prin licitaţie publică a următoarelor spaţii comerciale:
Spaţiul nr.13 nou, situat în Oraşul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN;
Spaţiul nr.1, situat în Oraşul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;
Spaţiile nr.1 şi nr.2, situate în Oraşul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750

Având în vedere:
Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, înregistrat sub nr.
30557117.10.2019;
Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 30592/ 17.10.2019 al Biroului Monitorizare şi
Control, din cadrul Poliţiei Locale - Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitaţie
publică a spaţiilor comerciale:

Spaţiul nr.13nou, situat în Oraşul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN;
Spaţiul nr.1, situat în Oraşul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;
Spaţiile nr.1 si 2, situate în Oraşul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750.
Avizul comisiei de specialitate;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(l), lit.a), art.287, lit.b) si
art.332 - atr.348 din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
HOTARĂŞTE:

Art.1. Aprobă închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale, cu următoarele obiecte
de activitate:

Nr. Spaţiul Suprafaţ Obiect de activitate Preţul minim de
crt. comercial ă pornire licitaţie

1 13nou 6mp - comercializare artizanat 12 euro/ mp/ luna
(Aleea (cod CAEN 4789 - comerţ cu amănuntul prin (total 72

Carmen Sylva standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse). euro/luna)
FN)

2 1 20mp activitate comercială pentru producători 15 euro/ mp/ luna
(B-dul Carol (total

I, nr.27) 300/ euro/luna)
3 1 20mp - activitate comercială cu produse nealimentare 7 euro/ mp/ luna

(Izvorul Rece (coduri CAEN: 4789 - comerţ cu amănuntul (total 140
- prin stand uri , chioşcuri şi pieţe al altor produse şi euro/luna)

kml17+750) 4719 - comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse nealimentare).



4 2 20mp - activitate comercială cu produse nealimentare 7 euro/ mp/ luna
(Izvorul Rece (coduri CAEN: 4789 - comerţ cu amănuntul (total 140

- prin stand uri , chioşcuri şi pieţe al altor produse şi euro/luna)
km117+750) 4719 - comerţ cu amănuntul în magazme

nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse nealimentare).

ART.2. - Aprobă documentaţia de atribuire pentru închirierea spaţiilor comerciale menţionate
la art.1, conform anexelor 1 - 7.

ART.3. - Preţul minim al închirierii spaţiilor comerciale este menţionat la art.l, în coloana 5.

ART.4. - Spaţiile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act
adiţional la contractul de închiriere.

ART.S. - Se mandatează Primarul Oraşului Sinaia să semneze în numele şi pentru Consiliul
Local Sinaia, contractele de închiriere şi actele adiţionale ulterioare de prelungire a acestora.

ART.6. - Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare şi
Control şi Serviciul Buget - Birou Taxe şi Impozite.

PREŞEDINT

Sinaia, 19 decembrie 2019

CONTAASEMNEAZĂ,
SECRET ~R GENERAL

BEATRIC RĂDULESCU

1 ex. Prefect
1 ex. Primar
1 ex. Directia Politia Locala
1 ex. Serviciul buget
1 ex. se va afisa pe site-ul propriu


