
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr. 2316/01.04.2005 
având ca obiect închirierea terenului aferent chioşcului alimentar  

situat în faţa Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd  
 
 

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

înregistrat sub nr. 6801 din 22.06.2015; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 6690 din 18.06.2015 şi de 
rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local Aleşd; 
 Ţinând seama de prevederile art. 36 alin(2) lit. „c”, alin(5) lit. „b” şi art. 123 alin(1) din 
Legea nr. 215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu modificări şi completări; 
 În baza art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, administraţiei publice locale, cu 
modificări şi completări; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 Art.1. Se aprobă începând cu data de 01.07.2015, modificarea Contractul de închiriere nr. 
2316/2005 încheiat cu SC Aret Prod Serv SRL având ca obiect închirierea terenului aferent 
chioşcului alimentar situat în faţa Liceului Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd, după cum 
urmează: 
 1.Art. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 „Obiectul contractului este folosirea terenului situat în faţa Liceului Teoretic „Constantin 
Şerban” Aleşd pentru activităţi comerciale, teren identificat cu nr. cadastral 1056 Aleşd, în 
suprafaţă de 30 mp, ce face parte din domeniul privat al oraşului Alesd.  
 2.Art. 2 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
 „Termenul închirierii este de 5 ani, cu începere de la data de 01.07.2015, cu posibilitatea 
de prelungire cu acordul părţilor”. 
 3.Art.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Chiria pentru folosirea terenului este de 2,8 lei/mp/lună, conform HCL nr. 111/2014. 
Această sumă va fi indexată anual cu indicele de inflaţie şi modificată prin act adiţional, în cazul 
modificării tarifelor prin hotărâri ale Consiliu local.”    
 Art.2 Prezenta sub formă de hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, 
Primarul oraşului Aleşd, d-na Bodea Alexandrina, SC Aret Prod Serv SRL 
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