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HOTĂRÂREA NR. 37 
 

din 26 mai 2010 
 

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 105/1996, încheiat între Consiliul 
Local al oraşului Miercurea Nirajului şi dl. Magyari László, cu privire la imobilul situat în 

Miercurea Nirajului,  
proprietatea publică al consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului. 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând cererea cu nr. de înregistrare 
2975/2010 al dlui Magyari Laszlo, prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 
105/1996, încheiat cu Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, Contractul de închiriere nr. 
105/1996, cu privire la imobilul situat în Miercurea Nirajului, PŃa Teilor, proprietatea publică al 
consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru 
administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanŃe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism,  

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera „b”, alin. (5) litera „a”, art. 123 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată,  

 În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

 
 Art. 1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 105/1996, încheiat între 

Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului şi dl. Magyari László, cu privire la terenul în suprafaŃă 
de 46 mp, situat în Miercurea Nirajului, PŃa Teilor, proprietatea publică al consiliului local al oraşului 
Miercurea Nirajului, în sensul prelungirii duratei de închiriere pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de 
reziliere contract cu preaviz de 30 de zile şi a stabilirii chiriei lunare la suma de 50 lei. 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului ca în termen de 10 zile să încheie 
actul adiŃional la contractul de închiriere nr.105/1996. 

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi referentul contabil vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinŃă publică. 

 
 

Preşedinte de şedinŃă 
 

      Imreh Attila       Contrasemnează,   
 
                                  Secretar  
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