ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL IBĂNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 5
din 29 ianuarie2016

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.3245/26.07.2006
încheiat cu I.I. Damian Zaharie
Consiliul local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară în data
de 29.01.2016.
Luand act de:
- cererea nr.233 din 12.01.2016 a domnului Damian Zaharie, reprezentant al I.I. Damian
Zaharie din Ibăneşti,
- contractul de închiriere nr.3245 din 26.07.2006, actul aditional nr. 103 din 08.01.2010 şi
actul adiţional nr. 563 din 28.01.2013;
- raportul nr.250 din 13.01.2016 întocmit de către compartimentul financiar contabil
impozite şi taxe;
- expunerea de motive nr. 395 din 15.01.2016 prezentată de către Primarul comunei
Ibăneşti;
- avizele comisiilor de specilaitate;
Avind in vedere:
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia,
coroborat cu dispoziţiile art. 123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 cu modificările şi
completările ulteroare;
- prevederile art.3 din contractul de inchiriere nr.3245 din 26.07.2006 incheiat cu I.I.
Damian Zaharie;
Luand in considerare:
- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică şi ale Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “a”, art. 45 (3) şi art. 115
(1) lit. “b”, art.123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.3245 din 26 iulie 2006
încheiat cu I.I. Damian Zaharie, pentru spatiul în suprafaţă de 47 mp din incinta salii de
manifestari situate în comuna Ibăneşti, satul Ibanesti nr.467, pe o perioadă de 5 ani,
respectiv până la data de 29.01.2021.
Art.2. Compartimentul de specialitate va întocmi actul aditional nr.3 la contract.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarului comunei Ibăneşti.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş pentru
verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti, Compartimentului financiar contabil
impozite şi taxe, I.I. Damian Zaharie şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe
pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ
Matei Eugen

Contrasemnează
SECRETAR
Todoran Codruţa-Alexandrina
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