
                   

 
H O T Ă R Â R E  

Privind aprobarea închirierii unui spațiu  Partidului Social Democrat - Organizaţia locală Slănic 
      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;      
            Având în vedere  Referatul de aprobare al  Primarului orașului Slănic, nr.76CL din 14.03.2022,  
Raportul de specialitate nr.77CL din 14.03.2022, cu privire la solicitarea de  închiriere unui staţiu cu 
destinaţia birou, în suprafaţă de 15 mp , organizaţiei locale Slănic a Partidului Social Democrat . 
            Având în vedere: 

- art.553 alin.1) și 4), art.555 alin.1), art.871-873, art.1270 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată; 

- art. 354, art. 362 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare; 

- art.26 din Legea nr.334/2006, privind finanţarea activităţii partidelor politice, republicată, 
modificată şi completată ulterior 

- Solicitarea Preşedintelui Organizaţiei locale Slănic a Partidului Social Democrat nr.2454 din 
03.03.2022 ;     

       Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Slănic; 

     În temeiul art  129 alin. (2) lit. c)  alin. (6) lit. b), alin.7 lit.c)  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 prin atribuire directă a unui spațiu în suprafață de 15 mp, în 
incinta Casei de Cultura, (etaj 1) din strada Smârdan nr.4,  cu destinația de birou pentru sediu  Partidul 
Social Democrat – Organizaţia Locală Slănic, pe o perioadă de 3 ani, respectiv, pâna la data de 
31.03.2025, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional. 
           Art.2. – Se stabilește tariful de închiriere de 75 lei/lună, ce  va fi indexat anual cu rata inflației. 
           Art.3. - Plata tuturor cheltuielilor legate de telecomunicatii, energie electrica,  apă, canal și a 
cheltuielilor de întreținere, reparații curente, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosința 
spațiului, obligațiile privind securitatea și sănătatea muncii, apărarea împotriva incendiilor și de mediu 
cad în sarcina exclusivă a Partidului Social Democrat – Organizaţia Locală Slănic. 

Art.4. (1) Contractul de închiriere se va încheia în termen de 10 zile de la comunicarea 
hotărârii. 

           (2) Predarea-primirea spațiului se va face pe bază de proces verbal. 
           Art.5. - Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept  prin grija secretarului general al 
orașului Slănic  şi dusă la îndeplinire prin grija Primarului oraşului Slănic şi a  Aparatului de 
specialitate al Primarului oraşului Slănic. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

MUŞAT MARIA 
CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR general UAT Slănic 
ISABELA CERASELLA COJOCARU   

Slănic, 30 martie 2022 
Nr. 20                        
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  8  voturi  „pentru”7„împotrivă” şi 0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:15, cvorum necesar:8  
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