
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

HOTĂRÂREA NR. 94 /2020
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.259/28.03.2018

încheiat cu S.C.ELIGAT PROD S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
Analizând Proiectul de hotărâre nr.108/22.04.2020 şi Referatul de aprobare

nr.108/22.04.2020 al Viceprimarului municipiului Petroşani, dl.Florin Nicolae, prin care se
propune, aprobarea prelungirii duratei contractului de închirere nr.259/28.03.2018, încheiat
cu S.C. ELIGAT PROD S.R.L., privind terenul in suprafaţă de 4078 mp aferent Staţiei de
Distribuţie Carburanţi “BENZINARIA LIVEZENI” din str.Livezeni, nr.5 bis;

Văzând raportul Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului nr.5506/22.04.2020,
raportul Biroului Juridic, Legislaţie, Resurse Umane, Administraţie Publică Locală
nr.5517/22.04.2020, precum şi avizul comisiei juridice nr.386/2020, avizul comisiei pentru
buget nr.328/2020, avizul comisiei pentru servicii publice nr.347/2020, avizul comisiei pentru
urbanism nr.364/2020;

În conformitate cu prevederile art.1270, alin. (2), raportat la art.1810, din Codul Civil,
precum și ale art. 3, alin.2, art. 42, alin. 4, art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările
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.259/28.03.2018 încheiat

cu S.C. ELIGAT PROD S.R.L., privind terenul in suprafaţă de 4078 mp aferent Staţiei de
Distribuţie Carburanţi ”BENZINARIA LIVEZENI” situat în str.Livezeni, nr.5 bis, cu 5 ani,
începând cu data de 03.04.2020.

Terenul aparţine domeniului privat al municipiului Petroşani.
Art.2. Împuternicește Primarul municipiului Petroșani să semneze actul adițional 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 ulterioare.
Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica: Primarului municipiului Petroșani,

Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Municipiului Petroșani,
S.C. ELIGAT PROD S.R.L. şi se va transmite Instituției Prefectului - Județul Hunedoara.

Petroşani:29.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ
VLAD ALEXANDRU LĂUTARU SECRETAR GENERAL
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