ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA CIORANI
CONSILIUL LOCAL
IIOTĂRÂREA NR.
privind anuJarca Iicita ţiei pentru închirierea prin licita ţie publică a terenului în
suprafa ţă de 2444 m.p. situat în T 27, P 854, nr. cadastral 22347
proprictate privată a Comunei Ciorani, pentru efectuarca inspec ţiei tehnice
periodice la autovehicule, service auto, vuleanizare şi comerciajizare
piese şi produse auto
Consiliul Local al Comunei Ciorani, Jude ţul ?rahova;
Având în vedere:
-Rcferatul de aprobare al ciomnului Marin Voicu, Primarul Comunei
Ciorani, judcţul Prahova, înregistrat sub nr. 1 5936/3 1 . 12.20 1 9;
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2 I 3 1/06.0 1 .2020;
-Prevederilc art. 336, alin. (18), art. 362, alin- (3) din O.U.G. nr.
57/20 1 9 privind Codul Administrativ, cu modific ările şi completările ulterioare;
-Prevederile Hotărrii Consiliului Local aI Comunei Ciorani nr.
64/1 3. I 1 .20 1 9 privind aprobarea documenta ţiei pentru închirierea prin licita ţie
publică a tcrenului în suprafa ţă de 2444 m.p. situat în T 27, P 854, nr. cadastral
22347 proprictate privată a Comunci Ciorani, pcntru efectuarea inspec ţiei periodice la
autovehicule, service auto, vulcanizare şi comercializare piese şi produse auto;
-Procesul verbal nr. 1 5399/1 7. 1 2.20 1 9 întocmit dc comisia de
evaluarc;
ln temeiul prevedcrilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (6), Iit.
b), art 139, alin. (3), lit. g) art. 196, alin. (1), lit, a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările şi complctările ulteri()are,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Ca ttrmare a ncdepunerii a cel pu ţin 2 oferte valabile, se
anulează procedura dc licitaţie ce a tăcut obiectul H.C.L. nr. 64i13. 1 1 .20 1 9.
Art.2. Prevederile prezentei hot ărâri vor fi comunicate de sccretarul
gencral al comunei Ciorani, doamna Nina Miric ă persoanelor, institu ţiilor intcresate.

Dată în Ciorani, azi
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PREŞEDINTE DE Ş EDINŢĂ ,
Vasile Ivaşcu

2020.

Contrasemneaz ă,
SECRETAR GENERAL,
Nina Mirică

