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 Nr.4914/3.06.2022 
 
                                       
 

                                  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

       privind aprobarea prelungirii duratei de închiriere a contractului  

nr.3221/28.06.2007 a suprafetei de 2 mp teren aferent staţiilor de protecţie 
catodică pentru conducte GN , încheiat de catre Consiliul local al comunei  
         Gura Vitioarei cu Sc.Distrigaz Sud Sa. Bucuresti (denumire actuală  
         Sc.Engie Sa.) si majorarea chiriei aferente contractului de inchiriere 
 
 
        Având în vedere  prevederile art. 554 alin.1, art.858 şi art.861 din Noul Cod 
Civil , coroborate cu prevederile art.491 alin.1- alin.3 din legea nr.227/2015 
privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare , 
        Ţinând cont de cererea nr. 113/24.05.2022 formulată de Sc.Engie Sa. 
( denumirea veche GDF Suez Energy Romania Sa. , fosta Distrigaz Sa.) , prin care 
se solicita prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 3221/28.06.2007 
incheiat cu , Consiliul local al comunei Gura Vitioarei ,pentru minim 5 ani,  
        În temeiul dispozitiilor art.129 alin.1, alin.2 lit.c, alin.6 lit.a, art.136 alin.1 si 
alin.2, art.139 alin.1 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ultrioare, 
        Primarul comunei Gura Vitioarei , judeţul Prahova , 
 
 
                                             PROPUN : 

 
 
Art.1-Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.3221/28.06.2007 

pentru suprafaţa de teren de 2 mp ,situat in satul Gura Vitioarei pentru SPC( staţie 
protecţie catodică) şi in satul Fundeni pentru SPC(staţie protecţie catodică ) pentru 



o perioadă de 5 (cinci) ani de la data aprobarii , cu o chirie de 4 euro/mp/luna, care 
se va indexa anual cu rata inflatiei comunicata de INS.  
Art.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
serviciul contabilitate , impozite si taxe din aparatul de specialitate al primarului 
comunei. 
Art.3 –Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica si se comunică Instituţiei 
prefectului - judeţul Prahova , primarului localităţii , societăţii Sc.Engie Sa. şi 
compartimentelor de resort, prin grija secretarului general al  unităţii administrativ-
teritoriale Gura Vitioarei si se publica in Monitorul Oficial Local prin 
compartimentul monitorizare proceduri administrative. 
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