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Exemplar nr.........

H O T Ă R Â R E A N R . 3 / 2 3 .0 8 .2 0 1 7
Distribuție:
Exemplar
Exemplar 1

Compartiment
Management

Exemplar 2
Exemplar 3

Contabilitate
Management

Numele și prenumele / funcția
Director (dosarul Hotărâri ale Consiliului
de Administrație)
Administrator financiar
Director (spre afișare)

Semnatura

Data

2 3 .0 8 .2 0 1 7
2 3 .0 8 .2 0 1 7
2 3 .0 8 .2 0 1 7

Cu privire la:
1. Stabilirea tarifelor de închiriere a spaţiilor excedentare din incinta Colegiului Naţional “Horea, Cloşca şi Crişan”Alba
Iulia și a componenței Comisiei pentru licitații;
Consiliul de Administrație al Colegiului văzând:
1. Proiectul de Hotărâre întocmit de administratorul financiar , ec. Ioana Bărdăhan înregistrat la secretariatușl colegiului
cu nr. 1998/21.08.2017;
În baza:
1. Art. 15 al. (1) lit. b, ee, ll, rr din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului MEN nr. 4.619 din 22 septembrie
2014;
2. art.108, alin.(1) şi art.112, alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
3. art.21 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
4. art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
5. Hotărârea Consiliului Local nr. 314/31.10.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preţ de
pornire pentru închirierea spaţiilor şi terenurilor excedentare aparţinand unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi de sănătate publică de pe raza Municipiului Alba Iulia;
În baza Hotărârii Consilului Local nr. 386/2012 modificată pron Hotărârea 131/30.04.2013 privind darea în
administrarea unităților de învățmânt preuniversitar de stat din Municipiul Alba Iulia a terenurilor și clădirilor în care
se desfășoară activitatea și aprobarea contractului cadru de administrare

Hotărârea nr. 3/23.08.2017, AN ȘCOLAR 2017-2018

Pagina 1

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă închirierea următoarelor spații excedentare și prețul de închiriere, după cum urmează:

Nr.crt

1
2

Spațiul și suprafata spatiului
propusa a fi inchiriata
Cladire independentă , lângă poarta de
acces spațiul curții – 16 mp
Sală de sport

Destinatie
Activitate
comert
(chioșc
Activități
alimentar)
sportive

Mp
16 mp
800 mp

Preţ de
închiriere ,1 an
25 lei/mp/lună

Preţ de
închiriere
ocazional
-

60 lei /oră

100 lei-ora

-

1 lei/mp/ora

3

Sală de clasă

Activităţii

4

Sala de sport de la mansardă

Activități
sportive

120 mp

60 lei/oră

70 lei/oră

5

Amplasare automat cafea, sucuri etc.

-

-

350 lei /luna

-

6

Spatiu subsol boxa nr. 4

Deposit

9 mp

20 lei /mp/luna

-

Art. 2. (1) Durata inchirierii este de un an, începând de la data incheierii contractului de inchiriere;
(2) Contractul de inchiriere poate fi prelungit cu acordul partilor.
Art. 3 Predarea spatilor, se va face pe baza de Protocol de predare- primire.
Art. 4 Închirierea spaţiilor se va realiza prin selecţie de oferte. Publicarea anuntului se va face la data de 23 august 2017,
iar termenul limita de depunere a ofertelor 30 august 2017, ora 15.
Art. 5 Ședința de selecție a ofertelor în data de 31.09.2017 ora 11,00
Art..6 Componenţa nominală a comisie pentru selecţia de oferte:
preşedinte
Schiau Sorin
membru
Bărdăhan Ioana
membru
Sicoe Pamfil
membru
Dăneţ Gigi
reprezentant CL
Ranghet Georgeta

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ale membriloc Consiliului de Administrație din totalul de 13 în prezența liderului
de sindicat , domnul Dăneț Gigi,
Director
Prof. Valeriu Cerbu
Președinte Consiliul de Administrație
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