
             ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI 

 

 

 

   H  O  T  Ă  R  Â  R  E 

Privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 3979/05.09.2006 incheiat cu 

 I.I. Ilie Atena- Luminita 

 

CONSILIUL LOCAL PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

  -solicitarea d-nei Ilie Atena Luminita  transmisa cu adresa nr. 9868/19.10.2016 privind 

prelungirea contractului de inchiriere; 

 - Expunerea de motive a Primarului comunei Petresti; 

 - Raportul de specialitate al secretarului comunei prin care se propune prelungirea, 

prin act aditional, a duratei contractului de inchiriere , pentru spatiul in suprafata de 54 mp 

situat in sat Puntea de Greci, strada Neajlov, nr. 66. 

- Avizul  Comisiilor de specialitate al Consiliului Local Petresti  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- prevederile art.555-566, art. 858-865 si art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind 

Codul civil, republicat , cu modificarile si completarile ulterioare 

-  Tratatul din 25 martie 1957 de instituire a Comunitatii Europene ( versiunea consolidata ) 

       În temeiul art 36 alin. (2), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”  şi  art 45 alin. (3) din Legea nr. 

215/ 2001, privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare: 

HOTARASTE: 

 

 

        Art.1.   Aprobarea prelungirii, prin act adiţional, a duratei contractului de inchiriere 

nr. 3979/05.09.2006 incheiat cu I.I. Ilie Atena- Luminita,  pentru terenul in suprafata de 54 

mp situat in sat Puntea de Greci, strada Neajlov, nr. 66 , al carui termen va expira la 

31.12.2016. 

        Art.2  Perioada pentru care se aproba prelungirea contractului de inchiriere este de 5 

ani; 

       Art.3 Se aprobă modelul actul aditional al Contractului de inchiriere ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

       Art. 4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga  biroul contabilitate, 

achizitii publice si investitii. 

       Art. 5 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului comunei Petresti. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

Dl consilier, Stoica Niculaie  

 

 

 

                                                                                      AVIZAT DE LEGALITATE,  

Nr. 93                                                                                           SECRETAR, 

Data 29.11.2016                                                                        Ing. Zamfirescu Mihaela        


