
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJIIA

HOTARARE
Nr. 07 din 25.02.2021

Privind privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 470 din 15.03.2006 incheiat cu
S.C, ODIN FARM S.R.L

Consiliul local 211 comunei Obrejita, judetul Vrancea,

Avfind in vedere:
— proiectul de hotfirfire nr. 08 din 19 Februarie 2021 initiat de primarul comunei Obrejita,

privind prelungirea contractului dc inchiriere nr. 470 din 15.03.2006 incheiat cu
SC. ODIN FARM S.R.L,

- adresa nr.7/22.0l.2021 din partea SC. ODIN FARM S.R.L. inregistrata Ia sediul
Primariei oomunei Obrejita, judetul Vrancea sub nr.294/26.01.2021, reprezentaté legal prin
administrator Pruteanu Mirela Sabina , prin care solicité prelungirea contractului de inchiriere pt:
0 perioadé de 5 ani.

— referatul de aprobare a1 primarului comunei in calitate de initiator al proiectului inregistrat
cu m. 635 din l9 Februarie 2021;

— raportul de specialitate al Compartimentului Financiar Contabil Buget= din cadrul
Primariei comunei Obrejita, integistrat cu nr. 634 din 19 Februarie 2021;

in conformitate cu prevederile:
- prevederile art. 1783 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicaté cu

modificérile $1 completérile ulterioare.
- prevederile art. 129, alin (2) , lit. (0), rapottat la alin. (6) lit. (a) din Ordonanta de Urgenté

a Guvemului m'. 57/2019 privlnd Codul administrativ,

1n temeiul prevederilor art. 196 alin. (I) lit. a) din Ordonanta de Urgengé a GuVernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, republicate't cu modificérile §i completérile ulterioare,

HOTARASTE:

Art]. Se prelunge§te contractul de inchiriere 470 din 15.03.2006 incheiat cu S.C ODIN
FARM S.R.L pentru spatiul din incinta Gaminului Cultural “’ Georgescu Constantin” ’ cu destinatia
de farmacie, pa 0 perioadé de 5 ani..

Art.2. Se imputemicegte primarul comunei Obrejita, domnul Nicu Pardos pentru a semna
actul additional la contractual do inchiriere nr. 470 din 15.03.2006.

Art.3 Prevederile prezentei hotéréri vor 11 comunicate persoanelor interesate de cfitre
secretarului general a] comunei .

Pregedinte de §edin§§g
“

Anita-Enache Adfihfif
Contrasemneazfi,

Secretar general 211 comunei,
Ponea Florin


