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ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
VALEA LUI MIHAI

H O T Ă R Â R E
privind prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă

Consiliul Local al Oraşului Valea lui Mihai,
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Oraşului Valea lui Mihai, avizat

favorabil de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului Valea lui Mihai,
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre, nr.164/14 ianuarie 2019

privind prelungirea contractului de închiriere a imobilului – clădire situat în oraşul
Valea lui Mihai, str. Republicii nr.2, nr.24/2003 încheiat cu d-na Lecz Katalin-Angela,
titular al I.I. Lecz Katalin-Angela,

- Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, finanţe, nr.
nr.165/14 ianuarie 2019, privind necesitatea şi oportunitate prelungirii contractului de
închiriere nr. 24/2003,

În baza art.36 alin. (5) lit. a, art.123, art.45 şi art.115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a imobilului –
construcţii, cu altă destinaţie decât locuinţă, situat în Oraşul Valea lui Mihai, str.
Republicii nr.2. judeţul Bihor, având nr. 24/2003 încheiat cu d-na Lecz Katalin-Angela
– titular al Întreprinderii Individuale Lecz Katalin-Angela, pe o perioadă de 5 (cinci) ani
de la data expirării.

Art.2: (1) Capitolul V: Preţul, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins: Preţul închirierii pentru folosirea obiectului închirierii – compus din trei
încăperi, va fi, după cum urmează:

- atelier reparaţii biciclete în suprafaţă de 15,56 mp: 108,00 lei/lună
- atelier ceasornicărie, în suprafaţă de 8,95 mp: 62,00 lei/lună
- magazie în suprafaţă de 6,45 mp: 30,00 lei/lună
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(2) Celelalte clauze ale contractului iniţial şi ale actelor adiţionale ulterioare
rămân neschimbate.

Art.3: Modificarea contractului de închiriere prevăzut la art.1 se face prin
Act adiţional, semnat pentru şi în numele locatorului de către Primarul Oraşului Valea
lui Mihai, care se împuterniceşte în acest sens.

Art.4: Prezenta hotărâre, se comunică cu:
- Instituţia Prefectului – judeţul Bihor
- Primarul oraşului Valea lui Mihai,
- D-na Lecz Katalin-Angela prin, Biroul buget-contabilitate, finanţe din

aparatul de specialitate al Primarului oraşului Valea lui Mihai
- la dosar.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nemeth Elvira-Iboyo CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL ORAŞULUI VALEA LUI MIHAI,
Todor Maria

Nr.5 din 30 ianuarie 2019
Consilieri locali în funcţie: 17
Consilieri locali prezenţi: 17
Hotărârea a fost adoptată cu: - 17 voturi PENTRU

- 0  voturi ÎMPOTRIVĂ


