CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDEŢUL VÂLCEA

HOTĂRÂREA nr. 26
Cu privire la: modificarea chiriei aferenta anului 2016, pentru terenul din
punctul « Arie Aldesti »
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 28.10.2016, la
care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 20 din 16.09.2016, a fost ales
preşedinte de şedintă domnul Gheordun Ion.
Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Primarul Comunei
Golesti, a raportului intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Golesti, judeţul Vâlcea asupra proiectului de
hotărâre, contractul de inchiriere nr. 1237 din 27.09.1993 incheiat intre Primaria
Golesti si SC HCS Comptrans SRL in care este specificat ca anual sa se faca
negocierea chiriei in Consiliul Local si a adresei nr. 283 din 15.09.1999 transmisa de
catre SC HCS Comptrans SRL prin care ne aduce la cunostiinta ca adunarea generala
a asociatiilor SC HCS Comptrans SRL a hotarat cedarea contractului de inchiriere nr.
1237 din 27.09.1993 catre SC Servimpex CIA SRL cu toate drepturile si obligatiile ce
degurg din acestea si prin care solicita incheierea unui act aditional cu SC
SERVIMPEX CIA SRL, cat si HCL nr. 8/2014 prin care s-a aprobat modificarea
chiriei pentru terenul din punctual “Arie Aldesti” de la 3200 lei la 3500 lei/an;
Avand in vedere rapoartele comisiilor de specialitate, din cadrul Consiliului
Local Goleşti, prin care se avizează favorabil proiectul de hotărâre;
Vazand raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de
secretarul comunei;
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7
din Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, in
baza procesului verbal de afisare publica nr.4396/23.09.2016.
In temeiul art. 36 alin. 4 lit. c si art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publica locala, rerepublicată, cu modificările si completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Goleşti, adopta cu un numar de 11 voturi «pentru », cu un
numar de --- voturi «impotriva », urmatoarea :
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă modificarea chiriei aferenta anului 2016, pentru terenul din punctul
« Arie Aldesti », ce apartine domeniului public al comunei Golesti, de la 3500 la 3500
lei / an.
Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Comunei Goleşti, să semneze actul aditional,
precum şi să asigure aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,
informand consiliul local asupra modului de indeplinire, iar secretarul o va face
publica prin afisare.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicată de către Secretarul Comunei Goleşti,
primarului comunei Golesti şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea in vederea
exercitarii controlului de legalitate.
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