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                                   RAPORT 

pentru modificarea art.1din Hot rîrea Consiliului local nr.35/27.07.2017  

     privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului  

    nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent staţiilor de   
protectie catodic  pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local  
         al comunei Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti  
 

     

          Prin hotărîrea Consiliului local nr.35/27.07.2017 privind aprobarea 

prelungirii duratei de închiriere a contractului pentru suprafata de teren de 2 

mp aferent sta iilor de protec ie catodică din satul Gura Vitioarei si satul 

Fundeni, contract încheiat cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti , s-a stabilit ca 

pre ul aferent închirierii să fie de 2 euro/mp/an. 
          inînd cont de faptul că obiectul contractului de închiriere  

nr. 3221/28.06.2007 încheiat de Consiliul local al comunei Gura Vitioarei cu 

Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti , actualmente Sc.Engie Sa., îl reprezintă 
închirierea suprafetei de 2 mp teren aferent sta iilor de protectie catodică 
pentru conducte GN , considerăm că ar fi util şi oportun ca plata chiriei să se 
facă lunar , şi nu anual. 
          Avînd în vedere aceste considerente , propunem modificarea plă ii 
chiriei din 2 euro/mp/an în 2 euro/mp/lună , prin adoptarea unei hotărîri de 
Consiliu local de modificare a hotărîrii ini iale de aprobare. 
         inînd cont de prevederile art.36 alin. 1, art.36 alin.2 lit.c din legea 

nr.215/2001 , legea administratiei publice locale , republicată , cu 

modificarile si completarile ulterioare , conform cărora ,, Consiliul Local are 

ini iativă şi hotărăşte , în condi iile legii , în toate problemele de interes local 

cu excep ia celor care sunt date prin lege în competenşa altor autorită i ale 
administra iei publice locale sau centrale’’, şi are atribu ii în ceea ce priveşte 
administrarea domeniului public şi privat al comunei , supunem aprobarii 

dumneavoastra proiectul de hotărîre în forma redactată. 
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