
JUDEŢUL VASLUI 
COMUNA MUNTENII DE SUS 
CONSILIUL  LOCAL 

HOTARAREA  nr. 15/2014 
privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 30,75 mp, proprietate privată a doamnei  Niacşu 
Mariţa în scopul funcţionării sediului de poliţie al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 

 
 având în vedere: 

- faptul  ca  pe  raza  comunei  nu  detinem in  administrare  un  imobil  unde  sa-si  
desfasoare  activitatea lucratorii Postului  de  Politie  Muntenii  de  Sus; 

- adresa Inspectoratului  de Politie  al  judetului Vaslui nr. 26192/14.01.2014 prin  care  
informeaza  ca  a expirat  contractul de comodat nr. 259/22.01.2013; 

- expunerea  de  motive  a  primarului com. Muntenii  de Sus, în calitatea sa de iniţiator,  
calitate acordată de prevederile  art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, (r) cu modificările şi completările ulterioare, 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Muntenii  de Sus,   

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a)  art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, republicată; 
b) art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2),   art. 1777 -1784 din Noul Cod Civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;  
d) art. 21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e)  în temeiul art.36, alin.(1) şi (2), lit.”d” pct. 7 şi art.46, alin.(1) din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publică locală, modificată şi completată; 
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, (r) cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui; 
                                         HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. – Se  aprobă închirierea spaţiului  în suprafaţă de 30,75 mp., proprietate privată a 

doamnei  Niacşu Mariţa, în scopul funcţionării sediului de poliţie al comunei Muntenii de Sus, 
judetul Vaslui. 

Art.2. – Cuantumul chiriei lunare şi durata contractului sunt cele prevăzute în contractul de 
închiriere, considerat anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului, în suprafaţă de 37mp., pentru 
funcţionarea Sediului de Poliţie Muntenii de Sus, judeţul Vaslui. 

Art.4 – Durata atribuirii în folosinţă gratuită, precum şi condiţile sunt cele din contractul de 
comodat, considerat anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.5. –Se imputerniceste Primarul com. Muntenii de Sus sa semneze  contractele  prevazute 
la  art. 2 si 4 si sa  poata  prelungi aceste contracte  cu  inca  un  an  la  expirarea  acestora. 

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Muntenii de Sus, Prefectului judeţului 
Vaslui, Inspectoratului  de Politie  al  jud. Vaslui, doamnei Neacsu  Marita, se aduce la cunoştinţă 
publică prin afisare la sediul Primariei  si Consiliului Local   Muntenii  de Sus precum şi prin 
publicare pe pagina de internet la adresa: www.munteniidesus.ro/webmail.    
   Muntenii  de Sus,  31   ianuarie 2014 

PRESEDINTE  DE SEDINTA         
       EUGEN BIRSAN               SECRETARUL COMUNEI; 

Contrasemneaza: 

                   (cu exercitare temporara de atributii), 
Red./Dact. B.M.            MONICA  BURGHELEA 
Ex.5 
Ds. A5/2014 
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