ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA ROŞIORI
PRIMAR
DISPOZIŢIA Nr.35
din 12. 06. 2020
privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de
inchiriere prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia de constructii si teren aferent, situate in comuna
Rosiori, sat Mihai Bravu, proprietatea comunei Rosiori,
Având în vedere prevederile HCL nr. 45 din 16.04.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unor imobile cu destinația de construcții și desfășurare de activități agrozootehnice, situate în
comuna Roșiori, sat Mihai Bravu, proprietatea comunei Roșiori,
Cunoscând faptul că inchirierea se face in baza unui contract prin care administratia locala, in calitate
de proprietar transmite celeilalte parti contractante, in calitate de chirias, dreptul si obligatia de exploatare a
unui bun, in schimbul unei chirii, care constituie venit propriu al administratiei,
În temeiul art. 338, alin. (1) și art. 196 alin.1 lit "b" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Primarul Comunei Rosiori
DISPUNE:
Art. 1. Cu data prezentei dispoziţii se constituie comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul
procedurii de inchiriere prin licitatie publica a unor imobile cu destinatia de constructii si teren aferent,
situate in comuna Rosiori, sat Mihai Bravu, proprietatea comunei Rosiori, după cum urmează:
• Kerecsenyi Emeric – viceprimar - preşedinte
• Varga Sandor – secretar general al comunei - secretar
• Csikai Alexandru – consilier local - membru
• Nagy Zoltan – consilier local - membru
• Reprezentant numit in acest scop din cadrul Administraţiei Judeţeane a Finanţelor Publice –
Bihor - membru
Art. 2. Invitat in cadrul sedintelor de evaluare este doamna Pop Alina Daniela. Acesta beneficiază de
un vot consultativ.
Art. 3. Comisia de evaluare prevăzută la art. 1 va efectua toate formalităţile prevăzute de lege privind
atribuirea contractului de inchiriere.
Art.4.Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, membrii comisiei de evaluare, Administraţia Judeţeana Finanţelor Publice Bihor, se depune la
dosarul de licitație și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori,
în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII
EXECUTIVE”

PRIMARUL COMUNEI ROȘIORI,
 …………………………….………
Ec.Kelemen Zoltan

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
 ………………….………
Varga Sandor

