
                        

JUDEȚUL IALOMIȚA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI

                                                       HOTĂRÂRE 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 140/ 1242/ 18.03.2014 cu

destinație activitate poștală

Consiliul local al comunei Săveni, județul Ialomiţa, având în vedere: 
Adresele  337/  2019/  23.04.2021 și  337/  2021/  23.04.2021 ale  Companiei  Naționale  Poșta

Română S.A. 
Raportul de specialitate al inspectorului ITL înregistrat sub nr. 2428 din data de 25.05.2021;
Referatul  de  aprobare  al  Primarului  comunei  la  Proiectul  de Hotărâre  nr.  35  din data  de

07.06.2021 înregistrat sub nr. 2605 din data de 07.06.2021;
Avizul favorbil al comisiei de specialitate juridică;
În conformitate cu prevederile:

Art. 28 alin. (3) din Legea  nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale;

În  temeiul  prevederilor   art.  129   din  OUG   57/  2019   privind  Codul  Administrativ  cu
modificările și completările ulterioare, aprobă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă  prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 140/ 1242/ 18.03.2014 cu
destinație activitate poștală,  pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 2. Se aprobă menținerea prețului chiriei în cuantum de 3,30 lei/ mp/ lună pentru încăperea
având suprafața  de 35 mp, cu destinația de activitate poștală și prețul de 2,20 lei/  mp/  an pentru
terenul în suprafață de 80 mp.

Art. 3. Se împunternicește primarul comunei Săveni, d-na Drăgoi Daniela – Mariana pentru
semnarea actului adițional la  contractul de închiriere mențiuonat la art. 1 din prezentul proiect de
hotărâre.

Art.  4.  Prezenta   hotărâre,  adoptată  cu  respectarea  art.  136  din  OUG  nr.  57/2019,  se
comunică în termen de 10 zile lucrătoare Institutiei Prefectului pentru controlul legalitatii, Primarului
comunei, pentru a asigura aducerea la indeplinire, prin compartimentele de specialitate din cadrul
Primăriei  comunei,  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișare  pe  site-ul  instituției,
www.comunasaveni.ro.

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,
Consilier, SULICA TOMA
L.S._________________________

                Contrasemnează,
      Secretarul general al comunei,  jr. Burlacu   Nicoleta

Adoptată  la Săveni,
Astăzi, data de: 10.06.2021
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