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duratei Contractului de tnchiriere nr.946O din 25.11.2010;
tncheiat cu Hajldk Leuente-Árpad

Consitiul Local aI Municípiului Gheorgheni,
in qedinla ordinará, linutá la data de 20 martie 2074,
avánd in vederc:
- Cererea
prelungirea
privind
Leuente-Arpd"d din Gheorgheni,
d-lui
Hajldk
_
la
Municipiul
inregistratá
Contractului de inchiriere nr.946o din 25.I7.2010
Gheorgheni cu nr. 1335 / 2OI4;
- expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- raportul de specialitate nr.I47Il2OI4
al Compartimentul patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni;
- pct,I7 din Contractul de ínchiriere nr.946o din 25.11,2o1o, íncheiat intre
Municipiul Gheorgheni gi Hajlák Levente-Arpád;
- rapoartele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului
Local
Gheorgheni:
- Administrarea
patrimoniului,
buget, finanfe, crearea surselor de uenittti
propnt;
'
protec[ia
conseruarea
mediului,
teritoriului,
amenajarea
Urbanism,
monumentelor istoice si de arhitecturd.;

Luánd in considerare prevederile: art.74 qi art.15 din Legea nr.2l3/1998, privind
bunurile proprietate publicá, cu modificárile Ei completárile ulterioare; Codului civil,
republicat, cu modificárile qi completárile ulterioare; Legii nr.273/2006, privind Íinanlele
publice locale, cu modiÍicárile Ei completárile ulterioare;
Ín temeiul prevederilorart.36, alin.(2),lit.c),alin. (5)' lit. a), art. 119, art.123 alin.(1),
(2) Si ale art.45, a1in.(3),coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.2I5|2OO-,
privind administralia publicá 1ocalá, republicatá, cu modificárile 9i completárile ulterioare,
HoTÁnÁ$TE:
Art.l _ (1) Se aprobá prelungirea duratei Contractului de inchíriere nr.9460 din
25.11.2o1o, íncheiat Íntre Municipiul Gheorgheni qi Hajlák Levente-Árpád din Gheorgheni,
páflá la data de 01.03'2015, prin Actul adi1ional anexat prezentei hotárári.
(2) Celelalte clauze contractuale nu se modificá.
_
Att.2 Se imputerniceqte Primarul Municipiu1ui Gheorgheni, dl. Mezei Já"nos, pentru
semnarea Actului adilional la Contractului de inchiriere nr.9460 din 25.11.2010.
Art.3 - Prevedei|e prezentei hotárári vor fi duse la indeplinire de cátre: Primarul
Municipiului Gheorgheni, Compartimentul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate
al Primarului municipiului Gheorgheni.
Art.4 _ Prezenta hotáráre se transmite la Institulia Prefectului _ jude{ul Harghita qi
se comunicá: Prímarului Municipiului Gheorgheni, Direc|iei tehnice - Compartimentul
patrimoniu - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni gi
d_lui Hajlák Levente-Arpád.
Gheorgheni,la 20 martie 2OI4
PRESEDINTELE $EDINIEI
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ARUL MUNICIPIULUI.

