
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 
 

Privind aprobarea Metodologiei pent

 

 Consiliul Local al comunei Ulie

Având în vedere procedura premerg

Convocatorul întocmit în limba român
maghiară nr.: 46/S/08.03.2019; 
43/S/08.03.2019, Proiectul de Hot
proiectului de Hotărâre nr.: 47/S/08.03.2019;
specialitate al compartimentului juridic 
amenajarea teritoriului, urbanism, agricultur

Ținând cont de prevederile legale:

În conformitate art. 14-16 din Legea
acesteia, cu modificările şi completă

Art. 1777 și urm. din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat cu modific
ulterioare; 

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosul

Art. 7 din Legea nr.: 52/2003 privind transparen
cu modificările și completările ulterioare;

Art.80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind norm
normative, republicată, cu modifică

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 art. 115 al. (1) lit. b), art. 123 al. 
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicat
ulterioare, 

 
Art. 1.  Se aprobă Metodologia de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul 

administrarea Consiliului Local al 
subordinea Consiliului Local al 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2.  Metodologia de închiriere aprobat

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

HOTĂRÂRE 
NR.:16/14.03.2019 

aprobarea Metodologiei pentru închirierea bunurilor aflate
în patrimoniul Comunei Ulieș  

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 1

procedura premergătoare adoptării actului : 

Convocatorul întocmit în limba română nr.: 45/S/08.03.2019; Convocatorul întocmit în limba 
.03.2019; Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies

de Hotărâre nr.: 44/S/08.03.2019; Procesul-
râre nr.: 47/S/08.03.2019; Avizul de legalitate nr.: 75/S/12.03.2019; 

juridic nr.: 61/S/11.03.2019; Avizul comisiei de specialitate pentru 
amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură, protecția mediului și turism nr.: 89

inând cont de prevederile legale: 

16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietate publică ş
şi completările ulterioare, ale Codului civil, republicat,

i urm. din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat cu modific

Art. 7 din Legea 554/2004 Contenciosului administrativ, cu modifiările și complet

privind transparenţa decizională în administraţia public
ările ulterioare; 

i urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 art. 115 al. (1) lit. b), art. 123 al. 
ţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modifică

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 

 Metodologia de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul 
administrarea Consiliului Local al Comunei Ulieș sau în administrarea institu
subordinea Consiliului Local al Comunei Ulieș potrivit Anexei nr. 1, care face parte integrant

Metodologia de închiriere aprobată la art. 1 prin prezenta Hotărâre

 

ru închirierea bunurilor aflate 

la data de 14 martie 2019, 

.03.2019; Convocatorul întocmit în limba 
Nota de fundamentare al primarului comunei Ulies nr.: 

-verbal de afișare a 
/S/12.03.2019; Raportul de 

19; Avizul comisiei de specialitate pentru 
i turism nr.: 89/S/14.03.2019; 

nr. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al 
rile ulterioare, ale Codului civil, republicat, 

i urm. din Legea 287/2009 privind Codul Civil republicat cu modificările și completările 

și completările ulterioare; 

ţia publică, Republicată, 

ă pentru elaborarea actelor 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 art. 115 al. (1) lit. b), art. 123 al. 
, cu modificările şi completările 

 Metodologia de închiriere a bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ulieș şi în 
sau în administrarea instituţiilor publice din 

nr. 1, care face parte integrantă 

ărâre se aplică şi în cazul 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 
 

închirierii bunurilor aflate în patrimoniul 
publice decât cele din subordinea Consiliului 

Art. 3.  Cu aducerea la îndeplinire a p
Comunei Ulieș prin Compartimentul de 
secretarul Comunei Ulieș, din cadrul aparatului de specialitate al 

Art. 4.  Împotriva prezentei Hotărâri
la publicare, iar împotriva solu
contencios administrativ – Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunic
• Instituției Prefectului – jude
• Secretarului comunei Ulie
• Compartimentului de Taxe 
• Compartimentului de contabilitate
• Prezenta Hotărâre se afișează

 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 ORBAN BALAZS
  
  
 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ 

închirierii bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Ulieș şi dată în administrarea altor institu
publice decât cele din subordinea Consiliului Local al Comunei Ulieș. 

Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însă
Compartimentul de Taxe și Impozite, Compartimentul de Contabilitate

, din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Ulie
Împotriva prezentei Hotărâri se poate formula plângere prealabilă în termen de 30 de zile de 

la publicare, iar împotriva soluționării plângerii prealabile se poate adresa cerere la instan
Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la comunicare.

râre se comunică: 
județul Harghita; 

Secretarului comunei Ulieș; 
Taxe și Impozite; 

Compartimentului de contabilitate; 
ează la sediul Primăriei și la pagina de internet al com

ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZ
ORBAN BALAZS  Persoana desemnată cu atribu

SECRETAR 
FazakasLaszlo

 

în administrarea altor instituţii 

ărâri se însărcinează Primarul 
Compartimentul de Contabilitate şi 

Comunei Ulieș. 
ă în termen de 30 de zile de 

dresa cerere la instanța de 
Tribunalul Harghita, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

i la pagina de internet al comunei Ulieș. 

CONTRASEMNEAZĂ, 
ă cu atribuții de 

 
FazakasLaszlo 


