
 
ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI BRODINA 

   
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea duratei contractelor de inchiriere pentru suprafete locative 

cu destinatie de locuinte 
 
 
        Consiliul local al comunei Brodina, judeţul Suceava. 
          Având în vedere: 

 -   Referatul de aprobare prezentat de domnul Ilaş-Rusu Codrin-George,  primarul 
comunei Brodina, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 241 din 13.01.2020. 
- Raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar-contabil din cadrul  

aparatului de specialitate al primarului comunei Brodina, judetul Suceava, 
înregistrat sub nr. 242  din 13.01.2020 ; 

-  Avizul  comisiei pentru administratia publică locală, juridică si de disciplină, 
apărarea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetătenilor,  înregistrat sub nr.812 
din 31.01.2020 ; 

- Adresa Consiliului Judetean Suceava- Secretar General al Judetului nr.28.746 din 
29.11.2019 prin care s-a transmis adresa Ministerului Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării si Administratiei nr.153.007 din 13.11.2019 ; 

- asigurarea continuitătii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de 
locuntă ,  a căror durată a fost reglementată de Ordonanta de urgentă a 
Guvernului României nr.43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere 
pentru spatii locative cu destinatia de locunte , a cărei aplicabilitate a incetat ; 

- prevederile art.1810 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare ; 

            În temeiul dispozițiilor  art. 75, art.129 alin.(1), alin.(2)lit.d) si alin.(7) lit.q, art. 
139 alin.(1) ,  art.196 alin.(1) lit. a), art.198 alin.(1) si (2)  din Ordonanta de de urgenta 
a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTARAŞTE 
 

         Art.1. Durata contractelor de inchiriere privind suprafetele locative cu destinatie 
de locuntă din proprietatea comunei Brodina, judetul Suceava, pentru care a operat 
tacita relocatiune, in conditiile prevăzute la art.1810 din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată , cu modificările si completările ulterioare, este de 5 ani de la 
data intrării in vigoare a prezentei hotărâri. 



         Art.2. Primarul comunei Brodina si  compartimentul financiar-contabil vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.3. Secretarul general al comunei Brodina, judeţul Suceava , va asigura 
comunicarea prezentei hotărâri. 
 

PRESEDINTE DE SEDINTĂ                                          CONTRASEMNEAZĂ 
   Chimniuc Elena                                           Secretarul general al comunei, 
                                                                                     Cruţ Liliana 
Brodina, 31 ianuarie 2019 
Nr.4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


