ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25
DIN 29.09.2016
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3185/01.08.2001 și modificării
Părții introductive a contractului privind părțile contractante
Consiliul Local al Oraşului Buziaş, judeţul Timiş ;
 Având în vedere referatul d-lui Brudiu Ioan – inspector în cadrul Serviciului investiţii ,
urbanism şi amenajarea teritoriului de la nivelul Primăriei Buziaş, înregistrat cu nr.
1446/2016, prin care se propune, urmare a adresei nr. 7172/2016, prelungirea
contractului de închiriere nr. 3185/01.08.2001 și modificarea Părților contractante din
Partea introductivă a contractului , conform Certificatului Constatator nr. 293911/2016,
emis de ORC de pe lângă Tribunalul București ;
 Luând în considerare raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Buziaş
, prin care acordă aviz favorabil;
 În temeiul prevederilor art. 36 alin.1, alin. 2, lit.c) , alin. 5, lit. a şi b şi ale art.45 alin. 3,
precum şi art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T ĂR ĂŞ T E
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 3185/01.08.2001 pentru o
perioada de 5 ani, începând cu data expirării contractului, și modificarea părților
contractante din Partea introductivă a contractului, care va avea următorul cuprins:
„ Între
S.C. Telekom Romanian Mobile Communications S.A., cu sediul în București, Spaliul
Independenței, nr. 319g, SEMA Parc, Clădirea Atrium House, etajele 1 și 2, Sector 6, înregistrată
la oficiul Registrului Comerțului sub nr. 40/433/1999, C.U.I. RO11952970, reprezentată prin
manager Departament Implementare Rețea Mobilă – Vincențiu Dragomir și supervizor Achiziții
Locații Management Contracte și Autorizații – Mihaela Ștefan, denumită în continuare locatar
și
Orașul Buziaș, cu sediul în Buziaș, str. Principală, nr. 16, jud. Timiș, cod fiscal 2502534,
reprezentat prin primar – ec. Sorin Munteanu, denumit în continuare locator” .
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş ;
- Primarului Oraşului Buziaş;
- Serviciului investiţii , urbanism şi amenajarea teritoriului , Serviciului buget finanţe ,
impozite şi taxe , precum și Serviciului administraţie publica locala din cadrul Primăriei
Oraşului Buziaş ;
- S.C. Telekom Romanian Mobile Communications S.A. .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
OTESCU IOAN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
VLADA CRISTINA

