
HOTĂRÂRE
privind aprobarea  încheierii unui  act  adiţional  la  contractului de închiriere  între Oraş Slănic şi

SC Heidelbergcement România SA

Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, cu  modificările şi
completările ulterioare;

Analizând proiectul de hotarâre nr. 3028/43, Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic,
nr. 3029/44 din 12.03.2020,  Raportul de specialitate al Serviciului financiar –contabil, nr. 3728 din
07.04.2020, cu privire la necesitatea şi  oportunitatea întocmirii şi aprobarii unui act adiţional de
prelungire a duratei contractului de închiriere nr. 3681 din 20.04.2000,  modificat cu actele adiționale
1/2006 și 2/2015;

Având în vedere prevederile :
- art. 354, art. 362 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi

completările ulterioare;
- Adresa de solicitare   nr. 897 din 20.02.2020, prin care SC Heidelbergcement România SA

solicită   prelungirea cu  încă 5 ani a contractului de închiriere nr.3681/2000, prelungit cu actele
adiționale 1/2006 și 2/2015;

În temeiul art  129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),  art. 139, alin.(3) , lit.g) şi ale art. 196 alin. (1)
lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ cu  modificările şi completările
ulterioare;

H O T Ă R Â Ş T E :

Art.1. - Se aprobă  încheierea unui act  adiţional  la contractul de închiriere nr. 3681 din
20.04.2000,  modificat  cu actele adiționale 1/2006 și 2/2015, între Oraş Slănic şi SC Heidelbergcement
România SA , în scopul prelungirii termenului de închiriere pe  o perioadă de încă 5  ani, respectiv, pâna
la data de 20.04.2025.

Art.2. – Chiria, pentru terenul ce face obiectul contractului de închiriere, se stabilește, pentru
anul 2020, în cuantum de 0,33 lei/mp/lună și  va fi indexată anual cu rata inflației pentru servicii .

Art.3. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului orașului
Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Slănic.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIROIU NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR general  al oraşului Slănic,

ISABELA CERASELLA COJOCARU
Slănic,   29 aprilie 2020
Nr. 20

Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi  „pentru” 0 „împotrivă” şi 0 „abţinere”.
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8
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