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HOTĂRÂRE 

privind reînnoirea unor contracte de închiriere pentru  

terenurile–curți aferente construcțiilor  

 

  

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol, întrunit în ședința ordinara  din data de 

24.08.2020. 

 Luând în dezbatere  proiectul de hotărâre  şi referatul de aprobare  prezentate de d-l 

primar – Soceanu Iulian-Constantin, raportul comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2 si 3,  

 Având în vedere : 

− raportul de specialitate nr.13705/17.08.2020 al Serviciului de Urbanism,  

− cererile depuse de petenti in vederea prelungirii /reinnoirii contractelor de inchiriere 

pentru terenurile aferente constructiilor cumparate in baza Legii nr.112/1995 si a 

contractelor de vanazare cumparare ulterior aparitiei Legii 112/1995; 

− Art.555-566;1777-1810 Cod Civil; 

− Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de 

locuinţe, trecute în proprietatea statului; 

− Legea locuintei nr.114/1996, actualizata; 

 Văzând prevederile art.129 alin.1, 2, lit."c" din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. 3 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 – Se aproba reînnoirea unor contracte de închiriere in condițiile contractelor de 

închiriere pentru terenurile–curti aferente construcțiilor, pe o perioada de 1  an, începând cu data 

prezentei, respectiv: 

- Chirea Ion si Chirea Lenuta – str. Dr. I. Dona nr.5, oras Techirghiol; 

- Avram Petre Pompiliu – str. Eroilor nr.37, oras Techirghiol. 

Art.2 – Se aproba modelul contractului de închiriere pentru terenurile–curti aferente 

constructiilor cumpărate in baza Legii nr.112/1995, conform anexei nr.1 la prezenta. 

 Art.3 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va 

comunica persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire . 

  

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri 

din totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 24.08.2020. 

Nr. 127. 
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