
 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL NR. 35 DIN DATA DE 12.02.2021 

privind prelungirea contractului de închiriere  

pentru locația sediului SC Altitudinea 1040 Predeal SRL 

 

 

 Consiliul  Local  al  Oraşului Stațiune Predeal, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

12.02.2021, 

Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1790/03.02.2021, referatul de aprobare 

al Primarului Orașului Predeal, înregistrat sub nr. 1791/03.02.2021, în calitate de inițiator, 

raportul de specialitate al secretarului, înregistrat sub nr. 1792/03.02.2021,  

În conformitate cu prevederile art. 3 din Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, în 

forma actualizată la BIN Enoaie Rodica, asupra căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 

8/13.12.2017, art. 1 din actul adițional la Statutul SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, asupra 

căruia s-a dat încheierea de dată certă nr. 7/13.12.2017, art. 129 alin. (2), lit. (a) și (c), alin. (3), 

lit. (e), alin. (6), lit. (a), 333 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare,  

Față de conținutul raportului de follow-up nr. 2970/164/02.12.2020, întocmit de Curtea 

de Conturi – Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 7/10.03.2015 la SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, referitor la abaterile 

consemnate la pct. A3, organul de audit consemnează la B3, între altele, obligația conducerii 

executive de a face demersuri către autoritatea tutelară pentru intrarea în legalitate în ceea ce 

privește reglementarea situației spațiului în care se află sediul social al entității, 

Ținând cont de avizul favorabil al comisiilor 1, 4 ale consiliului local,  

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit. (a) și alin. 3, lit. (c), 139 alin. (1) şi art. 196 

alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Adoptă prezenta, 

 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

 

  Art. 1 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 11702/63/08.07.2015, încheiat 

în baza HCL 15/2015, pentru sediul social al SC Altitudinea 1040 Predeal SRL, pe durata de 1 

an, inclusă în mandatului consiliului local 2020-2024. 

Art. 2 Încheierea actului adițional de prelungire se va face numai după stingerea prin 

plată a debitului restant compus din chirie restantă și accesorii, așa cum a fost calculat de Curtea 

de Conturi – camera de Conturi Brașov în raportul de follow-up nr. 2970/164/02.12.2020, 

întocmit de Curtea de Conturi – Camera de Conturi Brașov, privind modul de ducere la 

îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7/10.03.2015. 

Art. 3 Primarul, prin aparatul propriu de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, inclusiv semnarea contractului de mandat și semnarea actului adițional la statut. 

 

 



 

 

Art. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija 

secretarului orașului, în termen legal, primarului Orașului Predeal, Instituţiei Prefectului 

Judeţului Brașov, d-lui Damian Alexandru și se publică pe site-ul entității. 

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi atacată de către cei interesati la instanța de contencios 

administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             AVIZAT SECRETAR, 

      Albuleț Gabriel-Eugen     Pîntea Ovidiu Gabriel     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tehnoredactat: OGP/5ex. 

 

DIFUZARE: 

1 ex. Institutia Prefectului                          

1 ex. Primar  

1 ex. Secretar 

1 ex. Damian Alexandru 

1 ex. SC Altitudinea 1040 Predeal SRL 

 

 

 

Modalitatea de vot – 12 pentru, 12 prezenți din 12 consilieri locali în funcție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


