
 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.66 

             DIN  26.08.2022 
PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE 

NR.283/18.09.2017 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţa ordinară, la data 
de 26.08.2022. 
         Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul de specialitate al doamnei Brîndaș Lavinia, secretar general al comunei 

Şimand; 
- Cererea d-nei Adelmann Erika-Renata, administrator al P.F.A. ADELMANN                

ERIKA- RENATA, înregistrată la Primăria comunei Șimand sub nr.3645/05.08.2022, 
prin care solicită prelungirea contractului de închiriere nr.283/18.09.2017, pe o 
perioadă de 5 ani; 

- Prevederile Contractului de închiriere nr.283/18.09.2017, încheiat între UAT 
comuna Șimand și P.F.A. ADELMANN ERIKA- RENATA; 

- Prevederile HCL Șimand nr.5/30.01.2018, privind modificarea și completarea 
anexei la HCL nr.121/28.11.2017, privind stabilirea tarifelor de bază pe metru 
pătrat pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor 
aparţinând domeniului public şi privat al comunei Șimand, modificată prin HCL 
nr.26/18.04.2019, privind modificarea și completarea anexei la HCL 
nr.121/28.11.2017, privind stabilirea tarifelor de bază pe metru pătrat pentru 
închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor aparţinând 
domeniului public şi privat al comunei Şimand; 

- Prevederile art.287 lit.b) și 297 din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, actualizată;  

- Votul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Șimand;  
- votul ,,pentru” a 12 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 12 consilieri, 

În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

 
             HOTĂRĂŞTE:  

 
ART.1. – Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.283/18.09.2017, 

încheiat între UAT comuna Șimand și P.F.A. ADELMANN ERIKA- RENATA, pe o perioadă 
de  5 ani. 

ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Șimand, prin doamna Untaru Delia-Lavinia şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şimand.  

 
            Președinte de sedință,          Avizat de legalitate, 
                Bodnariu Sorin                  p. Secretar general,  

              Chiș Codruța-Rodica 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

COMUNA ŞIMAND 
CONSILIUL LOCAL 


	HOTĂRĂŞTE:

