
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 71/2020
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere
nr. 76/07.07.2009 încheiat cu C.M.I. ODAE LĂCRĂMIOARA

și C.M.I. VANKO IOAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Analizând Proiectul de hotărâre nr.72/09.03.2020 şi Referatul de aprobare nr.

72/09.03.2020 a Viceprimarului municipiului Petroşani, dl. Florin Nicolae, prin care se
propune aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 76/07.07.2009, încheiat
cu C.M.I. ODAE LĂCRĂMIOARA, reprezentată prin Odae Lăcrămioara, și C.M.I. VANKO
IOAN, reprezentat prin Vanko Ioan, privind terenul în suprafață de 8,10 mp aferent aleii,
scărilor de acces și unui podest ;

Văzând raportul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr.3798/10.03.2020,
raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală
nr.3910//10.03.2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.255/2020, avizul comisiei pentru
buget nr.268/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.282/2020, avizul comisiei
pentru urbanism nr.292/2020;

În conformitate cu prevederile art. 1270, alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, precum și ale art.3 , alin. 2, art. 42, alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificarile ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. (c), alin. (6), lit. (b), art. 139, alin. 3, lit.
(g), art. 196, alin. 1, lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :
Art.1.Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.76/07.07.2009 ,

încheiat cu C.M.I. ODAE LĂCRĂMIOARA, reprezentată prin Odae Lăcrămioara și C.M.I.
VANKO IOAN, reprezentată prin Vanko Ioan, privind terenul în suprafață de 8,10 mp.,
aferent aleii, scărilor de acces și unui podest de acces la cabinetele medicale din str. Unirii,
bl. 13, sc. 1, ap. 3, parter, cu 5 ani .

Art.2. Împuternicește Primarul municipiului Petroșani să semneze actul
aditional la contractul de închiriere.

Art.3. Prezenta hotărâre a Consiliului Local poate fi contestată în termenul și
condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările
ulteriore.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului municipiului Petroșani,
Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, din cadrul Primariei municipiului Petroșani ,
d-nei Odae Lăcrămioara și d-lui Vanko Ioan și se va transmite Instituției Prefectului - județul
Hunedoara.

Petroşani, 30.03.2020
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ :
LĂUTARU VLAD ALEXANDRU SECRETAR GENERAL,

DELIA VELICI
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