
ROMANIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 

1698/2012, încheiat între Comuna Suseni și I. I. Kolumbán Zoltán 
 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 
septembrie 2022; 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3115/2022, prezentat de Primarul Comunei Suseni 

privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 
1698/2012, încheiat între Comuna Suseni și I. I. Kolumbán Zoltán; 

- Raportul de specialitate nr. 3116/2022 al Compartimentului de specialitate întocmit 
în acest sens; 

- HCL nr. 35/2012 privind aprobare închirierii prin licitație publică a imobilului 
situat în satul Chileni nr. 36; 

- Cererea trimisă de către I. I. Kolumbán Zoltán referitor la prelungirea contractului 
de închiriere nr. 1698/02.10.2012, pentru spațiul în suprafață de 180 mp situată în satul 
Chileni, str. Principală, nr. nou 68, pentru activități comerciale – comerț cu amănuntul în 
magazine nescpecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 
înregistrată la instituția noastră cu nr. 2882/16.08.2022; 

- art. 4 din Contractul de închiriere nr. 1698/02.10.2012; 
- art. 2 din Caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a imobilului 

situat în satul Chileni nr. 36; 
- art. 332, art. 333 alin. (1), art. 343 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera ”c”, art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 
alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea, prin act adițional, pe o perioadă de 5 ani, a duratei 
Contractului de închiriere nr. 1698/02.10.2012, încheiat între Comuna Suseni și I. I. Kolumbán 



Zoltán pentru spațiul în suprafaţă de 180 mp, situată în satul Chileni, str. Principală, nr. nou 
68. 

Art. 2. Se aprobă modelul Actului adițional, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 3.  Celelalte prevederi ale Contractului de închiriere nr. 1698/02.10.2012 și ale 
Actelor adiționale la Contract, rămân neschimbate. 
 Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Suseni, să semneze Actul adițional. 
 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 6. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Suseni 
primarului Comunei Suseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi este adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Suseni şi publicarea pe site-ul 
www.suseni.ro 
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