ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA GORNET-CRICOV
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea prelungirii, prin act aditional,

a contrac(ului de inchiriere nr.2831
din 01,11.2013 a spatiului din localul Dispensarului Medical pentru desfasurarea
activitatii de medicina dentara,aflat in dmeniul public al comunei Cornet-Cricov

Avand in vedere:

-

referatul de specialitate al compartimentului financiar contabil- impozire si taxe
expunerea de motive a Primarului comunei Gomet-Cricov;
prevederile capitolului V din Noul Cod Civil, Tirlul IX;

;

solicitarea titularului contractului de inchiriere pentru spatiLllui din localul Dispensarului Medical
activitatii de medicina dentara,aflat in dmeniul public al comunei CornetCricov, referitoare la prelungirea acestora,coroborat cu prevederile art.l8l0, alin.l din Codul Civil;
- clauzele din conlractului de inchiriere mai sus mentionat ;
- tinand contde faptul ca prin prelungirea contractelor de inchiriere se aduc venituri suplimentare
Coserele pentru desfhsurarea

la bugetul local;

-

prevederile art.36 alin.2, lit.c, alin.5, lit.a din Legea ru. 21512001 a administratiei
publice locale, republicata, actualizala:,
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24 12000 privind normele de tehnica
legislativa la elaborarea actelor normative republicat4 cu modificarile si completarile ulterioare:
In temeiul art.39,alin. l,art.45 alin.3 si art.l l5,alin.l,lit.b din Legea ff.21512001 a
administratiei publice locale, republicata, actualizata;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GORIYET-CRICOV,JUDETUL PRAHOVA ,

HOTARASTE:
Art.l.(

t)

Se aproba prelungirea prin act aditional, a contractului de inchiriere nr.283l
Medical pentru desfasurarea activitatii de
.
public
Gornet-Cricor'
al comunei
medicina dentara,aflat in dmeniul
(2) Prelungirea contractului de inchiriere mentionat la alin.( l) se va face pentru
o perioada de 5 ani , incepand cu data de 01.11.2018 pana la data de 01.11.2023 ;
Art.2. Cuantumul chiriei lunare va fi in cuantum de 25O lei / luna, stabilit intre
limitele propuse de compartimentul financiar-contabil ,de 250-300 lei lunar.
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Gornet-Cricovjudetul Prahova sa semneze
actul aditional incheiate potrivit prevederilor art. 1..
Art.4. Cu aducerea la Indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul
comunei Gornet-Cricov judetul Prahova, prin Compertimentul financiar-contabil sijuridic din
cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
Art.S. Prezenta holarare se aduce la cunostinta publica. respectiv se
comunica Primarului comunei Gornet-Cricov,celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si
se comunica lnstitutiei Prefectului Judetului Prahova in vederea exercitarii controlului cu
privire la legalitate.
din 01.11.2013 a spatiului din localul Dispensarului
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vedere:

referatul de specialitate al compartimentului
financiar contabil_ impozite si taxe

;
expunerea de motive a primarului comunei Gornet_Cricov
;
prevederile capitolului V din Nout Cod Civit,
f itluf li;solicitarea titularului contractului de inchiriere peniiu spatiutri
din localul Dispensarului
Medical
pentru desfasurarea activitatii de medicina dentira,aflat
.coserele
in ar"niur pulii. ur-'-'
comunei G ornet-c ricov. re feritoare la prerungireaacestora.corobora,.up."u"a.rii.uri.isro,
alin.l din Codul Civil;
- clauzele din contractului de inchiriere mai sus mentionat;
- luand. in .considerare ca prin prelungirea contracteloi de inchiriere se aduc
venituri suplimentare la bugetul local;

-

prevederile art36 alin.2, Iit.c, alin.5, lit.a din Legea nr. Zl5/2001 a
administratiei publice locale, republicata, actualizata:
Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24 /2000 privind normele de tehnica
legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare;
ln temeiul art.39,alin. l,art.45 alin.3 si art.l l5 ,alin.l ,lit.b din Legea
administratiei publice locale, republicata, actualizata;
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PRIMARUL COMUNEI GORNET-CRICOV PROPUNE SPRE DEZBATERE
SI APROBARE URMATORUL PROTEC DE HOTARARE

:

Art.l.( l) Se aproba prelungirea prin act aditional,a contractului de inchiriere
nr.2831 din 01.11.2013 aspatiului din localul Dispensarului Medical pentru desfasurarea
activitatii de medicina dentara,aflat in dmeniul public al comunei Gornet-Cricov .
(2) Prelungirea contractului de inchiriere mentionat la alin.(l) se va
face pentru o perioadade 5 ani, incepand cu data de 01.11.2018;
Art.2. Cuantumul chiriei lunare va fi in cuantum de.......lei/luna, stabilit intre
limitele propuse de compartimentul fi nanc iar-contab il ,de 250-300 lei lunar.
Art.3. Se imputerniceste primarul comunei Gornet-Cricov judetul Prahova sa
semneze actul aditional incheiate potrivit prevederilor art 1..

Art.4, Cu aducerea

la Indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza

Primarulcomunei Gornet-C riocv jud

etu I

Prahova,

prin Compertimentul financiar-

contabil si juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului ;
Art.s. Prezenta hotarare se aduce Ia cunostinta publica, respectiv se
comunica Primaruluicopmunei G orn et-C ricov,celor nominalizati cu ducerea la
indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului JudetuluiPrahova in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate.
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