
 
 
 

 
H O T Ă R Â R E  

 
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr.7871 din 03.09.2015 

pentru  atribuirea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu în favoarea Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Prahova  

 
        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 
modificarile și completările ulterioare; 
                 Având în vedere  Referatul de aprobare al  domnului  Daneluș Costea , Primar al  
orașului Slănic, nr. 9874/174 din 16.09.2021, în calitatea sa de iniţiator al proiectului   şi 
Raportul  Serviciului financiar contabil , nr. 9848/175 din 16.09.2021, cu privire la necesitatea şi  
oportunitatea întocmirii şi aprobarii unui Act adiţional de prelungire a duratei contractului de 
comodat nr.7871 din 03 sept.2015 privind atribuirea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu în 
favoarea Inspectoratului de jandarmi judeţean Prahova . 

        Având în vedere: 
- art. 362, alin.(1),(2)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
      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  prelungirea duratei Contractului de Comodat nr.7871 din 03.09.2015, 
pentru  atribuirea în folosinţă gratuită  a unui spaţiu în favoarea Inspectoratului de Jandarmi 
Judeţean Prahova , prelungit prin actul adițional nr.7885 din 06.08.2018 și  Hotărârea Consiliului 
Local nr.43 din 30 iulie 2018,  pentru o perioada de încă 3 ani. 

    Art. 2. – Se însărcinează compartimenul contabilitate cu încheierea actului adițional de 
prelungire a termenului. 

    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. 
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