
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii contractului de administrare  

încheiat cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor 

 

 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd,  
Luând act de referatul de aprobare al primarului oraşului Aleşd, în calitatea sa de iniţiator, 

înregistrat sub nr. 320 din 13.01.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 212 din 12.01.2015 şi de rapoartele 
comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 

Având în vedere că prin HCL nr. 194/29.10.2009, s-a aprobat darea în administrare a unui 
spaţiu către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor pe o perioadă de 5 
ani, care a expirat la data de 01.01.2015;  

Ţinând seama de prevederile art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009, republicata, privind 
Codul civil; 
 În baza art. 36 alin(2) lit.”c”, alin (5) lit.”a”, art. 45 şi art. 123 alin (1) din Legea nr. 
215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificări şi completări; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 Art.1. Contractul de administrare încheiat cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Bihor în baza HCL nr. 194/29.10.2009, având ca obiect spaţiul situat în 
incinta clădirii CLA 2, în suprafaţă de 68,34 lei, cu destinaţia de birouri, se prelungeşte până la 
data de 01.01.2020, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor.  
 Art.2 Pentru perioada prevăzută la art.1, redevenţa va fi de 10 lei/mp/lună, conform HCL 
nr. 111/26.11.2014, iar aceasta va fi indexată anual cu indicele de inflaţie, conform hotărârii 
Consiliului local.  
 Art.3 Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul oraşului Aleşd, DSVSA Bihor, d-na Bodea Alexandrina 

 
                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                           SCORŢE MONICA                                                                                                                   

         
       CONTRASEMNEAZĂ 

     SECRETAR  
                LAURAN NICOLETA                        
 

 

 
Aleşd, 29 ianuarie 2015 
Nr. 5  
Hotărârea a fost adoptată în unanimitate cu 16 voturi, din cei 16 consilieri prezenţi şi 17 consilieri în funcţie 

            ROMÂNIA 
              JUDEŢUL BIHOR 

              CONSILIUL LOCAL AL 
               ORAŞULUI ALEŞD 
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