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Nr. 493/22.122022 

HOTĂRÂRE 

Referitoare la: prelungirea termenului de Inchiriere al contractului nr. 2932/22.12.2010 pentru 
spaţiul cu destinaţia de sediu, situat 1n municipiul Slatina, b-dul A. I. Cuza, bl. V5, parter, către 
Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt i actualizarea chiriei 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA Intrunit 1n şedinţa ordinară din data de 
22.12.2022. 

Avănd In vedere: 
- iniţiativa primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 132190/14.12.2022 la 
proiectul de hotărâre; 
- nota de fundamentare pr.13153/14.12.2022 a Direcţiei Administrare Patrimoniu — Biroul 
Administrare Contracte; 
- raportul de specialitate nr.132221/14.12.2022 al Compartimentului juridic, contencios; 
- prevederile contractului de Inchiriere nr. 2932/22.12.2010 Incheiat cu Partidul Naţional Liberal 
Filiala Judeţeană Olt; 
- solicitarea Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt, Inregistrată la Direcţia Administrare 
Patrimoniu sub nr. 13049/12.12.2022; 
- prevederile art. 4 din contractul de Inchiriere nr. 2932/22.12.2010; 
- prevederile art. 129 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile art. 129, alin. 6, lit. b din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- prevederile art. 26, alin. 1 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările i completările ulterioare; 
- prevederile art. 26, alin. 3, din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile H. G. nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru 
spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ-teritoriale ale acestuia, precum i pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie 

căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale 

regiilor autonome; 
- avizul favorabil al Comisiei Juridice şi de disciplină şi al Comisiei pentru Invăţământ, sănătate, 

familie şi protecţia copilului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), (2), lit. „c" şi alin. (6), lit. „b", art. 139 , alin 

(3), lit. „g" şi art. 196 alin. (1), lit. „a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările i completările ulterioare 

HOTĂRĂŞT E: 

Art.l. Se aprobă prelungirea termenului de lnchiriere la contractul de Inchiriere nr. 
2932/22.12.2010, Incheiat cu Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt, având ca obiect 
Inchirierea spaţiului cu destinaţia de sediu, In suprafaţă utilă de 74.20 mp situat 1n municipiul 
Slatina, b-dul A. I. Cuza, bl. V5, parter, pe o perioadă de 1 (un) an, incepând cu data de 23.12.2022 
pârfă la data de 22.12.2023. 
Art. 2. Cuantumul chiriei, se va recalcula 1n funcţie de tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp), 
conform prevederilor H.G. nr. 310/2007. 



Art. 3. Cheltuielile privind amenajarea şi Intreţinerea spaţiului conform destinaţiei, precum şi 
cheltuielile cu utilităţile (apă, energie electrică, gaze, etc.) se vor suporta de către chiriaş din fonduri 
proprii. 
Art. 4. Primarul municipiului Slatina şi Direcţia Administrare Patrimoniu, va Incheia actul adiţional 
la contractul de Inchiriere nr. 2932/22.12.2010 Incheiat cu Partidul Naţional Liberal - Filiala 
Judeţeană Olt, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri. 
Art. 5. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei 

Municipiului Slatina şi se comunică la: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; 
- Primarul Municipiului Slatina; 
- Direcţia Administrare Patrimoniu; 
- Partidul Naţional Liberal - Filiala Judeţeană Olt, cu sediul 1n municipiul Slatina, b-dul A.I. 

Cuza, bl. V5, parter. 

Contrasemnează, 
Secretar general al municipiului Slatina 

Mihai - Ion IDI 
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Hotărărea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU". 
19 - consilieri prezenţi 

1 - consilier absent 
20 - consilieri 1n funcţie. 


