
J U D E Ţ U L   I A L O M I Ţ A
       CONSILIUL LOCAL AL    COMUNEI    SUDIŢI

H O T A R A R E

privind aprobarea  compensării unor sume datorate bugetului local

Consiliul local al comunei Suditi judetul Ialomita,examinand:
Referatul viceprimarului comunei,prin care propune aprobarea  compensării  sumelor 
datorate de preotul Dobrin Daniel,din  Parohia Sudiți și  de  SC Bavimad   srl-Farmacia 
Flavia Sudiți,cu titlu de chirie, cu sumele cheltuite de aceștia pentru eferctuarea de 
reparații la imobilele închiriate, aparținînd domeniului public al comunei,
In conformitate cu:
Prevederile legii nr.114/1996-privind locuințele,
Prevederile  OUG nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru 
spațiile cu destinația de locuință,
Prevederile legii nr. 571/2003 privind  Codul fiscal,
Prevederile art.1786 din legeaa nr. 287/2009 privind  Codul civil,
In temeiul art. 36 ,45 și 115 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locală,adoptă prezenta 

H O T Ă R Î R E 

Art.1.-Aprobă  compensarea  chiriei datorate Consiliului local  Sudiți de  locatarul  
Dobrin George -Daniel-preot în Parohia Sudiți ,pentru închirierea  apartamentului nr. 1 
din clădirea Casa Agronomului, aparținînd domeniului public al comunei ,contract 
închiriere nr. 3816 din 2.X.2013, cu cheltuielile efectuate de locatar  pentru reparațiile 
locative a căror necesitate rezultă din folosința obișnuită a bunului,în sumă de 1800,85 
lei, conform documentelor justificative anexate.

Art.2.- Aprobă compensarea redevenței datorate Consiliului local  Sudiți de  
concesionarul SC Bavimad  srl,Farmacia Flavia Sudiți, pentru  concesionarea spațiului 
din clădirea Dispensar uman Sudiți, aparținînd domeniului public al comunei ,contract 
concesiune nr. 679/28.02.2011, cu cheltuielile efectuate de concesionar   pentru 
reparațiile  a căror necesitate  rezultă din folosința obișnuită a bunului,în sumă de 1300 
lei, conform documentelor justificative anexate.

Art.3.- – Hotararea va fi comunicată Instituţiei Prefectului  judeţului Ialomiţa,pentru 
controlul legalitatii, primarului comunei Suditi ,pentru asigurarea aducerii  la indeplinire 
prin compartimentul  de specialitate

.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ARION CONSTANTIN

Contrasemnează,
Secretarul comunei,VASILE IOANA

Adoptată cu  respectarea prevederilor art.45 alin.2 din legea nr. 215/2001
Astăzi, 18.11.2013
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