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H O T Ă R Â R E 
 
privind aprobarea închirierii şi stabilirea taxelor de închiriere la spaţiile cu altă 

destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea consiliului local, pentru 
anul 2016 

 
 Consiliul local al comunei Daia Română din judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 29.01.2016; 
 
 Luând în dezbatere: 

 expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind închirierea şi stabilirea 
taxelor de închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în 
administrarea consiliului local; 

 
- raportul de specialitate  nr. 175/23.01.2016 întocmit de către compartimentul de  

resort din cadrul aparatului de specialitate referitor la închirierea şi stabilirea taxelor de 
închiriere la spaţiile cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, aflate în administrarea 
consiliului local; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1  pentru studii, prognoze 
economico – sociale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat al 
localităţii, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, din cadrul 
consiliului local; 

 
Având în vedere prevederile; 

      -  art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu completările şi modificările ulterioare; 
 -  Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 
 În baza dispoziţiilor art. 36 aliniat (2) litera  „c”, aliniat (5) litera „a”  şi 

art. 123 aliniat (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată şi republicată; 
   
 În temeiul art. 45 aliniat (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată, 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1.  Aprobă închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât clădiri de locuit, 

aflate în administrarea Consiliului local şi stabileşte  taxele de închiriere pe metru pătrat 
pentru anul 2016, taxe   ce vor constitui limită minimă pentru plecarea la licitaţie, după 
cum urmează: 

 
 

pag. 1 din 2 

 

http://www.primariadaiaromana.ro/


DV/DV ex. 4. I. A. 5.  

 

1. spaţiul de la grădiniţă:  0,75  EURO/m2/lună; 
2. spaţiul folosit de  ROMTELECOM: 4,5 EURO/m2/lună; 

     3. spaţiul folosit de poştă:  4,5 EURO/m2/lună; 
          4. spaţiile de jos de la dispensarul uman:  0,75 EURO/m2/lună;   
          5.  spaţiile de sus de la dispensarul uman:  0,75 EURO/m2/lună; 
       6. spațiul unde este amplasat A.T.M. 12,5 EURO/mp./lună. 

 Art. 2.  Contractele de închiriere la spațiile de la dispensarul uman, rămân valabile 
cele stabilite si incheiate initial, respectiv in anul 2014, avand valabilitate de 5 ani de la 
data incheierii, cu restabilirea taxei de închiriere în fiecare an. 

     Art. 3    Sumele încasate vor constitui venituri la bugetul local. 

 

     Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: 

    

              - Instituţiei Prefectului – judeţul Alba; 
       - Primarului comunei Daia Română; 
              - Compartimentului financiar – contabil; 
              - Un exemplar la dosar; 
 

Se afişează la sediul primăriei comunei Daia Română 

  
 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile 
valabil exprimate, care reprezintă 92 % din numărul consilierilor în funcţie şi  
92 % din numărul consilierilor prezenţi. 

 
 
DAIA ROMÂNĂ 29.01.2016      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

                                        CONS. CIBU VASILE 
NR.  8 
               

                  Contrasemnează 
                     secretar   Damian Visalon 
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