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                                   H O T Ă R Â R E 
 

privind atribuirea unui spatiu cu alta  destinatie decat aceea de 
locuinta, catre Partidul Social Democrat – filiala Santana, in imobilul 

situat pe strada Ghioceilor, nr. 42 
 

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 

 

Având în vedere : 

 

-  Referat de specialitate Cilan Mariana – referent chirii; 
-  Cererea din partea Partidului Social Democrat – Filiala Sântana; 
-  Prevederile O.U.G. nr.40/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 114/1996 
-  Extras C.F. 2656 Sântana , nr. topo. 6/2 si 7/2; 
-  Prevederile Legi nr. 14/2003  a partidelor politice; 
-  Prevederile art. 36, alin. (2), litera c.), din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală , republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se atribuie un spaţiu  din imobilul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, 
situat în Sântana. Str. Ghioceilor, nr. 42., Partidului Social  Democrat cu destinaţia de 
sediu filială partid. 
  Art. 2 – Contractul de închiriere pentru spaţiul prevăzut la art. 1 se încheie pe o 
durată de  1 an, începând cu data încheierii procesului verbal de predare – primire şi se va 
semna din partea locatarului de către reprezentantul organizaţiei locale  al Partidului 
Social  Democrat. 
 Art. 3  - Tariful lunar pentru inchirierea spatiului este 1,68 lei /mp. 
 Art. 4 – Cheltuielile efectuate pentru amenajarea spaţiului închiriat precum si 
costul utilitatilor aferente , cad în sarcina exclusivă a chiriaşului fără a exista posibilitatea 
ca acestea să fie recuperate de la bugetul local.  
 Art. 5 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
orasului Santana , domnul Enache Viorel. 
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 Art. 6 - Prezenta se comunică  
- Instituția Prefectului – Județul Arad, Serviciul juridic și contencios administrativ; 
- Persoane fizice si juridice prin afisaj  
- Primarul orasului  Santana. 
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