
ROMÂNIA
JUDETUL MURES
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 3

30 ianuarie 2013

Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 320 din 05.02.1998,
Încheiat între Consiliul Local şi Molnar Elvira

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând cererea cu nr. de înregistrare
22.01.2013 al dnei P.F. Molnar Elvira, prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere, nr.
320/05.02.1998, prelungit prin acte adiţionale şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru
administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,

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

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere 320/05.02.1998, încheiat între
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului şi P.FA Molnar Elvira cu privire la închirierea imobilului
situat în Piaţa Bocskai Istvan nr. 43 din oraşul Miercurea Nirajului, în suprafaţă de 9 mp, proprietatea
publică al oraşului Miercurea Nirajului, pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 05.02.2013 cu
posibilitatea rezilierii din partea consiliului local înainte de înplinirea termenului, cu acordarea unui
preaviz de 60 de zile.

Art. 2. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului să încheie actul adiţional la
contractul de închiriere.

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi referenta contabilă vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, Molnar Elvira şi la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă

Dr. Tőkés Endre Contrasemnează

Secretar

Nagy Zsigmond
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PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind prelungirea contractului de închiriere nr. 320 din 05.02.1998,
Încheiat între Consiliul Local şi Molnar Elvira

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului, văzând cererea cu nr. de înregistrare
22.01.2013 al dnei P.F. Molnar Elvira, prin care se solicită prelungirea contractului de închiriere, nr.
320/05.02.1998, prelungit prin acte adiţionale şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru
administraţie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,

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

În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală.

PROPUNE SPRE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere 320/05.02.1998, încheiat între
Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului şi P.FA Molnar Elvira cu privire la închirierea imobilului
situat în Piaţa Teilor nr. 43/14 din oraşul Miercurea Nirajului, în suprafaţă de 9 mp, proprietatea publică
al oraşului Miercurea Nirajului, pe o perioadă de ...... ani începând cu data de 05.02.2013 cu

Art. 2. Se împuterniceşte primarul şi secretarul oraşului să încheie actul adiţional la
contractul de închiriere.

Art. 3. Primarul, secretarul oraşului şi referenta contabilă vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, dnei Molnar Elvira şi la cunoştinţă publică.

Iniţiator, Primar
Tóth Sándor Contrasemnează

Secretar
Nagy Zsigmond


