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HOTĂRÂREA 
R. 32 
 

din 30 martie 2011 
 

 

privind aprobarea modificării şi completării contractului de închiriere nr. 2230/2009, încheiat între 
Consiliul Local al oraşului Miercurea 
irajului şi SC BLUE CO
 SRL, cu privire la imobilul situat 

în Miercurea 
irajului, str. Pompierilor, înscris în CF 1111/
/Miercurea 
irajului 
proprietatea oraşului Miercurea 
irajului. 

 

 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând cererea cu nr. de înregistrare 

1239/28.02.2011 depusă de către SC BLUE CON SRL şi avizul favorabil al comisiei de specialitate 
pentru administraţie publică, juridică, programe economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, 

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

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

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 2230/2009, încheiat între 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului şi SC BLUE CON SRL, cu privire la imobilul situat în 
Miercurea Nirajului, str. Pompierilor, înscris în CF 1111/N/Miercurea Nirajului, proprietatea consiliului 
local al oraşului Miercurea Nirajului, în sensul următor:  

Cap. IV. - Art. 3. Obligaţiile proprietarului (locatorului) se completează cu pct. „c”, având 
următorul conţinut: „Proprietarul asigură transferarea necondiţionată a dreptului de închiriere asupra 
terenului descris la art. 1 din contract către noul dobânditor în cazul înstrăinării construcţiei care se află 
pe terenul închiriat, proprietatea chiriaşului SC BLUE CON SRL.” 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului ca în termen de 10 zile să încheie 
actul adiţional la contractul de închiriere nr. 2230/2009. 

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

oraşului Miercurea Nirajului şi la cunoştinţă publică. 
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