ROMANIA
COMUNA VARGATA
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.46 .
12 decembrie 2014
cu privire la aprobarea închirierii directe a spațiului în suprafață de 12 mp situat în str.
Principală nr. 32, comuna Vărgata, județul Mureș( fostul sediul al Primăriei Vărgata),
proprietate publică a comunei Vărgata, către S.C. Prodcomserv Veszi SRL din Tg Mureș
Consiliul local al comunei Vargata , judetul Mures,
Avand in vedere expunerea de motive nr. 4.233 /27 noiembrie 2014 a domnului primar
ec. Balogh Istvan , și cererea societății SC Prodcomserv Veszi SRL prin care solicită
închirierea unui spațiu în suprafața de 12 mp situat în comuna Vărgata, strada Principală nr. 32,
județul Mureș (fostul sediu al Primăriei comunei Vărgata) pentru funcționarea Stația TV cablu
și Internet.
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) litera ”c” art. 61 alin (2) art. 123, din
Legea nr.215/2001 republicata Legea administratiei publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare, prevederile Legii nr.273/2006 Legea finantelor publice locale și
prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu
modificările și completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art. 45 alin (3), art. 115 alin 1 din Legea nr.215/2001 republicata
Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotăraște :
Art.1. Se aprobă închirierea directă a spațiului cu altă destinație decât locuință, în
suprafață de 12 mp (fostului sediu al Primăriei comunei Vărgata) situat la adresa Vărgata,
strada Principală nr. 32, comuna Vărgata, județul Mureș, aflat în domeniul public al comunei
Vărgata, conform planului de situație prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se stabilește suma de 100 lei/lună, reprezentând chiria pentru spațiul prezentat
la art. 1.
Art. 3. Durata închirierii este de un an, începând de la data încheierii contractului de
închiriere.
Contractul de închiriere poate fi prelungit cu acordul părților.
Art. 4. Contravaloarea utilităților va fi calculată în funcție de înțelegerea părților.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri, respectiv întocmirea
contractului de închiriere pe un termen de un an cu posibilitate de prelungire până la începerea
lucrărilor de demolare a clădirii, se însărcinează primarul comunei
Art.6. Prezenta hotărâre se va comunica Institutției Prefectului județului Mureș ,
societății interesate și se aduce la cunoștința publică.
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