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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3761/07.11.2011
prin act adițional, pentru domnul Covaci Marin din localitatea Hodoni,
comuna Satchinez
Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sedință extraordinară în data de :_____________
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului,raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate a primarului, raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- cererea nr.525/01.09.2016 a domnului Covaci Marin din localitatea Hodoni, comuna
Satchinez prin care solicită prelungirea contractului de închiriere nr.3761/07.11.2011, ca
urmare a expirării termenului de închiriere ;
- art .1777 -1823 din Codul Civil;
- art.36 alin.2 lit.c alin.5 lit.a si art.123 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(1) si a art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 3761/07.11.2011, încheiat între Comuna
Satchinez și domnul Covaci Marin din localitatea Hodoni, comuna Satchinez, prin act adițional pe o
periodă de 5 ani.
Art.2.- Se mandatează primarul comunei Satchinez să semneze prelungirea contractului de închiriere
nr. 3761/07.11.2011 prin act adițional .
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Satchinez și compartimentul impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate a primarului.
Art.4. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei de către
secretarul comunei și se comunică :
-Instituției Prefectului Județului Timiș
-Primarului comunei Satchinez ,
- Compartimentului impozite și taxe locale
- domnului Covaci Marin
PRIMAR,
CHEAUA FLORIN-OLIMPIU
Satchinez la _________
Nr. - __Total consilieri locali în
funcție
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

15

AVIZEAZĂ,
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN

