
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  PLOIEŞTI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 53 

privind prelungirea termenului unor contracte încheiate  

pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință  

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

Văzând Referatul de aprobare nr. 51/10.02.2021 al domnilor consilieri Popa 

Gheorghe, Popovici Horia-Nicolae, Stănciulescu Răzvan-Toma și Lupu Bogdan şi 

Raportul comun de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, 

Achiziții Publice, Contracte nr. 54/17.02.2021, al Direcției Economice nr. 27/17.02.2021 

și al Direcţiei Gestiune Patrimoniu nr. 38/09.02.2021 la proiectul de hotărâre privind 

prelungirea termenului unor contracte încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât 

aceea de locuință;  

Având în vedere Procesul verbal din data de 09.02.2021 al Comisiei pentru 

analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă a Consiliului 

Local al Municipiului Ploiesti;  

În conformitate cu avizul din data de 09.02.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 a 

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către 

Populaţie, Comerţ, Turism, Agricultură, Promovare Operaţiuni Comerciale; 

Având în vedere prevederile contractelor încheiate pentru spațiile cu altă destinație 

decât aceea de locuință; 

În temeiul prevederilor 129 alin. (1) alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(1), 

art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Aprobă prelungirea termenului contractelor încheiate pentru spațiile cu altă 

destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului Ploiești, potrivit Anexei ce 

face parte integranta din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Aprobă modificarea prin act adițional a termenului contractelor încheiate 

pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință proprietatea Municipiului 

Ploiești.   

Art. 3 Împuterniceşte Primarul Municipiului Ploieşti să semneze Actele adiționale 

la contractele încheiate pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință 

proprietatea Municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor din prezenta hotărâre. 



Art. 4 Direcţia Gestiune Patrimoniu, Directia Administrație Publică Juridic-

Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcția Economică vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 5 Direcţia Administraţie Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice,   

Contracte va aduce la cunoștinţă publică prevederile prezentei hotărâri.     

 
                  

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 25 februarie 2021 

 

 

                                                                 Contrasemnează, 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       p. SECRETAR GENERAL,  

  Radu-Alexandru SIMIONESCU                  Mihaela-Lucia CONSTANTIN 

                                      Director Executiv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


