
  
        ROMÂNIA
JUDEŢUL  HARGHITA
  ORAŞUL  BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

      H   O T Ă R Â R E A   Nr.  26  /20  16
               Privind recunoa terea în contul  chiriei a sumele cheltuite pentru   ș

repara ii exterioare la un spa iu locative din fondul locativ de stat.ț ț

Consiliul local oră enesc  Borsec.ș
Având în  vedere  cererea precum şi  documenta ia  depusă deț

chiria ului Papp Eniko, domiciliată în ora ul Borsec, str. Jokai Mor nr.6, jude ulș ș ț
Harghita  cu privire la efectuarea unor repara ii exterioare la spa iul  locative dinț ț
fondul  locativ  de  stat,  de inută  în  chirie,  în  vederea  recunoa terii   sumeiț ș
respective  din chirie lunară datorată.

Luând  în  considerare   prevederile  art.1777-1835,  din   NCC
contractul  de  închiriere  nr.784/1/05.01.2015,  acordul  scris  al  proprietarului
respectiv adresa Comisiei pentru urbanism i amenajarea teritoriului din cadrulș
Consiliului  local  oră enesc  Borsec   nr.954/2015  cu  privire  la  acordul  deș
executare a lucrărilor necesare, Devizul de lucrări precum i Procesul verbal deș
recep ie la terminarea lucrărilor, înregistrat sub nr.283/2016ț

Văzând  avizul  favorabil  al  comisiei  pentru  buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al ora ului, din cadrul Consiliului localș
oră enesc Borsec ș

În  temeiul  prevederilor  art.39(2)  art.36(2),  lit.b),  art.36(9)
art.45(1) i art.115(1) lit b), din Legea nr.215/2001, privind administra ia publicăș ț
locală, republicată în 2007, cu modificările i completările ulterioare, precum şiș
cu respectarea prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparen a decizională înț
administra ia publică, ț  republicată 2013 cu modificări i completări.ș

                  H O T Ă R E Ş T E :

Art.1. Conform  documenta iei  depusă,  recunoa teț ș  în  contul
chiriei  sumele cheltuite pentru repara ii exterioare la spa iul locativ din fondulț ț
locativ de stat,  situat în ora ul Borsec, str.  Jokai Mor, nr.8,  jude ul Harghita,ș ț
pentru :

-  Papp Eniko- titular contract de închiriere :  suma de 1387 lei

Art.2. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei
Hotărâri  se  încredin ează  compartimentul  de  resort  din  cadrul  aparatului  deț
specialitate al primarului.
                            Art.3 Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cuno tin ă publică prin afi aj la sediul ș ț ș
primăriei.      
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                           Art.4.Prin grija secretarului unită ii administrativ teritoriale ț
Borsec, prezenta hotărâre se înaintează:
                                    Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificareaț ț
legalită ii actului administrativ.ț
                                    Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului;

D-nai Papp Eniko

Borsec, la 23 februarie    2016    

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 
       Benkes Zsolt
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