ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MEREI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 5
privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de dare în folosinţă gratuită a terenului de
sport din satul Merei, cu Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balas Soter Buzău
Consiliul local al comunei Merei, judeţul Buzău;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Primarului comunei Merei înregistrat la nr. 1068/26.01.2021;
- raportul juridic şi de administraţie publică locală, înregistrat sub nr. 1069/26.01.2021;
-adresa nr.2400/14.12.2020 a Liceului cu Program Sportiv Iolanda Balaş Soter Buzău, înregistrat la
Primăria Merei sub nr. 12.761/14.12.2020, prin care solicită darea în comodat a bazei sportive “Partizanu
Merei” în vederea desfăşurării activităţii sportive fotbalistice a grupelor liceului, în anul 2021- 2022;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile art. 2146 – 2156 din Noul Cod Civil;
- prevederile art.349-353 din O.U.G nr. 57/2019 Codul Administrativ
- prevederile art.3 alin. (1) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. 6, lit „a”, art.349 - 353 din Ordonanţa de Urgenţă nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
În temeiul , art. 139 şi art. 196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea, prin act adiţional, a duratei Contractului de dare în folosinţă gratuită
nr. 1573/14.02.2020, încheiat între Primăria Comunei Merei şi Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balas Soter
Buzău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziţie;
(2) Prelungirea contractului de închirere menţionat la alin. (1) se va face pe o perioadă de un an,
începând cu data de 14.02.2021 până la de 14.02.2022;
Art.2. La încheierea actului adiţional, locatarul va face dovada achitătii integrale a obligaţiilor fiscale
aferente contractului de închiere, prevăzute de lege;
Art.3. Se mandatează primarul comunei, să semneze actul adiţional;
Art.4. Primarul comunei, prin compartimentele de resort vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri;
Art.5. Secretarul general al comunei Merei va comunica prezenta serviciului buget-finanţe, Liceului cu
Program Sportiv Iolanda Balas Soter Buzău, Primarului comunei Merei şi Instituţiei Prefectului – judeţul Buzău.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IONAŞCU VALERICA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
GRIGOROIU PAULA

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Merei în şedinţa din data de
28.01.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1, (2) şi (3) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 15 voturi pentru, - abţinere
şi - voturi împotrivă, din numărul total
de 15 consilieri în funcţie şi 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

Anexa la Hotărârea Consiliului local Merei nr. 5/28.01.2021
ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA MEREI
Nr. _____/___________________

ACT ADIŢIONAL NR. 1/2021
LA CONTRACTUL DE FOLOSINTA GRATUITA A BAZEI SPORTIVE “ PARTIZANUL MEREI” NR.
1573/14.02.2020

Părţile contractante, la cererea formulata de Liceul cu Program Sportiv „IOLANDA
BALAS SOTER” si cu acordul comodantului-U.A.T.Merei, au convenit prelungirea
contractului de folosinta gratuita nr.1573/14.02.2020 , după cum urmează :
Art. 1. La art.3 din contractul de dare in folosinta nr. 1573/14.02.2020 se introduce
art.3.1. cu urmatoarul continut: „Durata contractului se prelungeste cu o perioada de
12 luni incepand cu data de 14.02.2021, până la de 14.02.2022”.
Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
Prezentul act adiţional isi produce efectele incepand cu data de 15 februarie 2021
COMODANT
COMUNA MEREI
Primar,
Chirca Stefan

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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VALERICA

COMODATAR
Liceul cu Program Sportiv
„IOLANDA BALAS SOTER” BUZAU
Director ,
Cighir Catalin Sebastian

SECRETAR GENERAL,
GRIGOROIU PAULA

