
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL 

_________________________________________________________                                                                                                                               
 

HOTĂRÂRE  

privind prelungirea contractului de închiriere cu nr. 3187 din 
3.10.2011 încheiat cu S.C. Yucca Farma - Sia S.R.L. 

           
Consiliul Local al comunei Bodeşti; 

Examinând referatul de oportunitate, prin care se propune prelungirea contractului de 

închiriere cu nr. 3187 din 3.10.2011 încheiat cu S.C. YUCCA FARMA - SIA S.R.L. pentru  spațiul 
format din 3 camere în suprafață de 52,75 m.p. aflat în localul Bibliotecii comunale din satul 
Bodești ; 

 Văzând expunerea de motive a Primarului comunei Bodești, Barna Marinel cu nr. 4678 din 
20.09.2016 precum și raportul de specialitate a compartimentului urbanism și amenajarea 

teritoriului cu nr. 4679 din 20.09.2016; 
Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești; 
Având in vedere prevederile Hotărârilor Consiliului local al comunei Bodești nr. 

15/31.03.2005 și  nr. 26 din 25.08.2011; 
In temeiul art.36, alin. 2, lit. ’c’ coroborat cu alin. 5, lit. ‘a’, art. 45 alin. 3, si art.115, alin. 

1, lit. ‘b’ din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere cu nr. 3187 din 
3.10.2011 încheiat cu S.C. Yucca Farma - Sia S.R.L. pentru  spațiul format din 3 camere 

în suprafață de 52,75 m.p. aflat în localul Bibliotecii comunale din satul Bodești pe o perioadă de 
5 ani respectiv de la data de 4.10.2016 până la data de 4.10.2021. 

 (2)Chiria este ce stabilită prin contractul de închirierea și va fi indexată cu indicele de 
inflației anual. 
 (3) Prelungirea contractului de închiriere se va face prin act adițional.  

Art. 3 Compartimentul Urbanism va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art.  4  Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților si 

persoanelor interesate. 
________________________________________________________________________ 

 

 Nr. 43 din 29.09.2016 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţinere.  

La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 

Păvăloaia Mihai 

Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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