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HOTĂRÂREA nr.47/2020 
 

privind  prelungirea duratei Contractului de închiriere 
 nr.2189/2010 

 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 
în şedinţa ordinară din data de 19 martie 2020, 
Având în vedere: 

– Referatul de aprobare nr.3788/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni; 
– Raportul de specialitate nr.3789/2020 al Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Gheorgheni; 
– Cererea depusă de administratorul S.C. Preferato S.R.L. din  

Gheorgheni – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.2915/2020, 
– pct.3) din Contractul de închiriere nr.2189 din 30.03.2010, respectiv Actul 

adiţional nr.1 din 08.06.2015,  încheiat între Municipiul Gheorgheni şi  
S.C. Preferato S.R.L. din Gheorgheni 

– H.C.L. nr.189/2009, privind  aprobarea închirierii prin licitaţie publică a  unui 
teren de 40 mp, situat în Municipiul Gheorgheni, cartierul Revoluţiei, judeţul 
Harghita; 

– avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local  al  
Municipiului Gheorgheni: 

– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri 
proprii – aviz înregistrat cu nr.222/C/2020; 

– Urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură – aviz înregistrat cu nr.223/C/2020; 

Luând în considerare Anexa nr.1  din  H.G. nr.104/2012 pentru modificarea şi completarea 
unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita; 
În conformitate cu prevederile: 

– art.108, lit.c), art.129, alin. (2), lit.c), alin. (6), lit.a),  287, lit.b), din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 

– art.136 din Constituţie României din 2003; 
– Codul Civil al Românie din 2009, republicat 
– Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
– Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată (r2),  cu 

modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), lit.g), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă  prelungirea duratei Contractului de închiriere nr.2189 din 
30.03.2010, încheiat între Municipiul Gheorgheni şi S.C. Preferato S.R.L. din Gheorgheni, 
pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01. 04. 2020, conform Actului adiţional 
nr.2  prevăzut în  Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2 – Se mandatează Primarul Municipiului Gheorgheni, pentru semnarea Actului 
adiţional nr.2 la Contractul de închiriere nr.2189 din 30.03.2010. 

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni şi Direcţia tehnică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Gheorgheni. 

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Prefectului judeţului Harghita,  
b) Primarului municipiului Gheorgheni,  
c) Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Gheorgheni,  
d)  S.C. Preferato S.R.L. din Gheorgheni –  prin grija Direcţiei tehnice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni. 
 
 
Gheorgheni,  la  data de 19 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 

 


