ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cesiunii contractului de inchirieire nr.28/2.10.2002
incheiat intre Orasul Avrig si S.C. NASACOM S.R.L.
Primarul Orasului Avrig
Avand in vedere;
- cererea domnului Ranga Nicolae reprezentantul SC NASA COM SRL
inregistrata sub nr.421/09.01.2019 prin care solicita cesiunea contractului de
inchiriere nr.28/2.10.2002, in favoarea SC FLO CONSTRUCTII SRL
- cererea doamnei Vintila Marioara Doina in calitate de administrator al SC
FLO CONSTRUCTII SRL inregistrata sub nr.424/09.01.2019 prin care solicita
preluarea contractului de inchirieire nr.28/2.10.2002.
- contractul de inchiriere nr.28/2.10.2002, avand ca obiect inchirierea unui
teren proprietatea publica a orasului Avrig, cu destinatia amplasarii de chiosc
pentru desfasurarea de activitati comerciale, in suprafata de 25 mp.
- raportul de specialitate nr.1289/17.01.2019 intocmit de Compartimentul
juridic, prin care se propune cesiunea
contractului de inchiriere
nr.28/28.10.2002, catre firma SC FLO CONSTRUCTII SRL
Tinand seama de prevederile ;
-art.14 alin.(1) si (2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate
publica cu modificarile ulterioare
-art.20 alin.(1) lit.e) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
cu modificari si completari
-art.1315-1320, art.1808 din Legea nr.287/2009-Cod Civil, cu modificari
ulterioare
In temeiul art.36 alin.(2) lit.c) si alin.(5) lit.b), art.45 alin.(3), art.115 alin.(1)
lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
P R O P U N:
Art.1: Se aproba cesiunea Contractului de inchiriere nr.28/2.10.2002
incheiat intre Orasul Avrig in calitate de locator si SC Nasacom SRL in calitate
de locatar, in favoarea SC FLO CONSTRUCTII SRL ,conform actului
additional, parte integranta la prezenta hotarare.
Art.2: Incepand cu data semnarii contractului de cesiune, cesionarul preia
toate drepturile si obligatiile ce decurg din cuprinsul contractului ce face obiectul
inchirierii.
Art.3: Se imputerniceste Primarul Orasului Avrig pentru semnarea
contractului de cesiune, prezentat in anexa la prezenta hotarare.
Art.4: Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul
Orasului Avrig prin compartimentele de specialitate.
Art.5: Secretarul Orasului Avrig comunica prezenta hotarare institutiilor si
persoanelor interesate.
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