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 HOTĂRÂRE  
privind stabilirea unor masuri pentru reglementarea juridica a unor terenuri ocupate de 

constructii avand caracter provizoriu  
 

Consiliul local al Comunei Blajel, judeţul Sibiu, întrunit în şedinţă publică ordinara, la data de 
27 septembrie 2021  

Văzând referatul de aprobare al proiectului de hotarare inscris la punctul 9 al ordinii de zi 
intocmit de Primarul Comunei Blajel, inregistrat sub nr. 3470 din 23 septembrie 2021 prin care se 
solicita stabilirea unor masuri pentru reglementarea juridica a unor terenuri inchiriate, ocupate de 
constructii cu caracter provizoriu 

Avand in vedere raportul nr. 3493 din 24 septembrie 2021 a compartimentului juridic 
contencios, ca si compartiment de resort, si avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Blajel din data de 24 septembrie 2021 prin care se propune adoptarea hotararii,  

Vazand contractele de inchiriere nr. 92 si 93 din anul 2018 si cererea inregistrata sub nr. 
2739/30.07.2021 formulata de Stoica Ioan, 

In conformitate cu prevederile art. art. 80 – 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi actualizată, ale art. 1777, art. 
1809 C.civ si al art. 1, punctul 1.2 si art. 3 punctul 3.1 din contractele de inchiriere, avand ca reper 
art. 33 din legea nr. 50/1991, si art. 346 din OUG 57/2019 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. c), ale alin (6) lit “a”, art. 139 alin. (1) din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 
  

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 92/20.08.2018, avand ca 
obiect terenul situat administrativ în fața imobilului de pe str. Horea nr. 67, în suprafaţă de 17,5 mp, 
pe care se află edificat un garaj din scânduri pe structură metalică, construit de numitul Stoica Ioan, 
domiciliat în Blăjel, str. Horea nr. 67, in urmatoarele conditii: 

- prelungirea termenul de inchiriere se face pentru o perioada de 3 ani; 
- pretul chiriei se actualizeaza cu rata inflatiei; 
- pentru terenul inchiriat se calculeaza si achita sarcinile fiscale; 
- se mentin celelalte clauzele contractuale;  
 
Art.2. Primarul comunei Blăjel, prin compartiment administrativ si viceprimar va asigura 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor din actele 
normative în materie. 

Art.3. Secretarul comunei Blăjel are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri 
Primarului, Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu, compartimentului administrativ, viceprimarului 
comunei şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet 
www.primariablajel.ro. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZA 

Virca Ioan              Secretar general 
                     Ghiorghe Ioana 
 
 
Nr. 52/2021 
Prezenţi la şedinţă: 10 consilieri 
Adoptată în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 2021 
Cu un număr de 8 voturi „pentru” si 2 voturi „impotriva” ( Roman Alina, Boesan Mihai) din numărul 
total de 11 consilieri in functie  


