
 

 

 

 

 
               D E C I Z I E 

 

Din 07 septembrie 2018      Nr.08/19 

 

„Cu privire la modificarea Deciziei Nr.05/03.32 din 21 iunie 2018 „cu 

privire la modificarea Deciziei Nr.02/03.42 „Cu privire la examinarea 

cererii cet. Cerguță Sergiu”. 

 

Examinînd nota informativă a președintelui/ secretarului 

comisiei Economică, Financiară, Drept și Disciplină cu privire la 

modificarea Deciziei Nr.05/03.32 din 21 iunie 2018 „cu privire la 

modificarea Deciziei Nr.02/03.42 „Cu privire la examinarea cererii 

cet. Cerguță Sergiu”. 

În conformitate cu Legea Nr.436 din 28.12.2006 privind 

administrația publică locală art.14, alin.2, lit.(b,c,z); Avizul comisiei 

Economică, Financiară, Drept și Disciplină; 

Consiliul comunei Cărpineni a DECIS: 

1.Se modifică Decizia Nr.05/03.32 din 21 iunie 2018 „cu privire la 

modificarea Deciziei Nr.02/03.42 „Cu privire la examinarea cererii 

cet. Cerguță Sergiu”, punctul Nr.1 cu conținutul: 

„Se permite reconstrucția și reparația capital a bunurilor inchiriate 

stipulate în contractual de locațiune Nr.01 din 27.07.2017 și 

compensarea cheltuielilor de reparație din contul cuantumului de 

chirie prin prezentarea facturilor fiscale, devizurilor de cheltuieli și a 

proceselor verbale de execuție a lucrărilor” cu următorul conținut: 

 



 

 

 

1) Se permite reconstruția și reparația capital a bunurilor 

închiriateîn Contractul de locațiune Nr. din 27.07.2017. 

2) Cheltuielile de reparație a bunurilor se vor compensa în 

limitele cuantumului de chirie prevăzute în contract, cu 

prezentarea cheltuielilor suportate prin facturi fiscale, devize 

de cheltuieli și procese verbale de executare a lucrărilor, 

conform legislației în viguare. Primăria nu răspunde în cazul în 

care cheltuielile de reparație depășesc limitele locațiunii 

prevăzute în constract. 

3) Locatarul Cerguță Sergiu se obligă să obțină autorizațiile și 

licențele corespunzătoare privind genul de activitate 

desfășurat, inclusive comercializarea băuturilor alcoolice, 

conform legislației în viguare. 

4) Locatarul și sublocatarul răspund solidar fță de obligațiile 

asumate în baza Contractului de locațiune nr.01 din 

27.07.2017. 

2. Se modifică Decizia Nr.05/03.32 din 21 iunie 2018 „cu privire la 

modificarea Deciziei Nr.02/03.42 „Cu privire la examinarea cererii 

cet. Cerguță Sergiu” care va avea următorul conținut: 

1) Se permite reconstruția și reparația capital a bunurilor 

închiriateîn Contractul de locațiune Nr. din 27.07.2017. 

2) Cheltuielile de reparație a bunurilor se vor compensa în 

limitele cuantumului de chirie prevăzute în contract, cu 

prezentarea cheltuielilor suportate prin facturi fiscale, 

devize de cheltuieli și procese verbale de executare a 

lucrărilor, conform legislației în viguare. Primăria nu 



 

 

răspunde în cazul în care cheltuielile de reparație 

depășesc limitele locațiunii prevăzute în constract. 

3) Locatarul Cerguță Sergiu se obligă să obțină autorizațiile 

și licențele corespunzătoare privind genul de activitate 

desfășurat, inclusive comercializarea băuturilor alcoolice, 

conform legislației în viguare. 

4) Locatarul și sublocatarul răspund solidar fță de obligațiile 

asumate în baza Contractului de locațiune nr.01 din 

27.07.2017. 

5) Se autorizează substituirea  în art.2.1, cap.II, din 

Contractul Nr.01 din 27.07.2017 cu sintagma „băuturi 

nealcoolice” în sintagma „băuturi alcoolice”. 

6) Se autorizează cap.III, art.3.1, modificarea cuantumului 

chiriei din 11232,00 lei în 22464,00 lei. 

7) Secretarul va remite decizia spre executare primarului, 

specialistului în relații funciare și cadastru, contabilului 

șef și petiționarului. 

8) Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei 

Economică, Financiară, Drept și Disciplină. 

 

 
 

Președintele ședinței              
 
Contrasemnează: 
Secretarul  
Consiliului comunei Cărpineni    Victor DECUSEARĂ 


