ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind compensarea chiriei datorate până la concurenţa sumei de 21.315 lei, cu
contravaloarea lucrările de amenajare a punctului farmaceutic uman, situat în fosta clădire a
casei de naşteri, executate în regie proprie de chiriaşul S.C. “HELIANTHUS PHARM” S.R.L.
Iaşi.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.02.2007, având în
vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 4/15.01.2007, prezentată de primarul comunei, domnul
Fănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 3/15.01.2007;
¾ referatul nr. 12/16.01.2007, întocmit de viceprimarul comunei;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 16/23.01.2007;
¾ Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
¾ Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 486/2006, privind finanţele publice locale;
¾ Procesul verbal încheiat la data de 27.02.2007 de comisia special constituită pentru verificări şi
formulări de propuneri pentru suma ce poate fi compensată cu contravaloarea chiriei;
¾ art. 38 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3, precum şi art. 125 din Legea
administraţiei publice
locale nr. 2l5/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă compensarea chiriei datorate până la concurenţa sumei de 21.315 lei, cu
contravaloarea lucrările de amenajare a punctului farmaceutic uman, situat în fosta clădire a casei de
naşteri, executate în regie proprie de chiriaşul S.C. “HELIANTHUS PHARM” S.R.L. Iaşi.
Art.2.- Compartimentul financiar-contabilitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta
hotărâre, prin încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere şi reactualizarea chiriei cu
indicile de inflaţie.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei Hotărâri,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, compartimentului financiar-contabilitate al
primarului, o va aduce la cunoştinţa primarului, autorităţilor instituţiilor sau persoanelor interesate şi
o va afişa la sediul primăriei.
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