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    HOTARÂREA NR. 27 

        din 09.02.2018      
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de  inchiriere nr 5969/1698/03.06.2004  

 
 Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţa ordinară în data de 09 februarie 2018; 
 Având în vedere adresa nr.1662/2018 a SC Telemobil SA Bucuresti,  Expunerea de motive nr.1925/2018 a 
Primarului oraşului Şimleu Silvaniei, Raportul de  specialitate nr.1926/2018 al Biroului Cadastru şi Avizul Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură a Consiliului Local; 
 În baza prevederilor HCL nr. 36/29.04.2004, ale Legii nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice, ale OUG nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale art.36  alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct. 14  din Legea nr.215/2001; 
 În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
  
                          HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.Se aprobă modificarea Contractului de inchiriere nr 5969/1698/03.06.2004 ca urmare a fuziunii intervenite la 
data de 1 decembrie 2017 cand SC Telemobil SA Bucuresti a fost absorbita de Telekom Romania Mobile 
Communications SA, modificare ce se impune a se realiza prin incheierea unui act aditional de modificare a partilor 
contractante, respectiv cea a chiriasului.  
 
 Art.3.Se împuterniceşte Primarul oraşului Şimleu Silvaniei să încheie şi să semneze Actul adiţional la Contractul 
de inchiriere nr 5969/1698/03.06.2004 ce urmeaza a se incheia cu Telekom Romania Mobile Communications SA,  care 
va avea ca obiect clauza contractuala prevăzuta la art.1. 
 
            Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Biroul 
cadastru, Direcţia Economică şi Telekom Romania Mobile Communications SA. 
 
            Art.4.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările ulterioare.   
 
            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
                    - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei; 
                    - Prefectul Judeţului Sălaj; 
        - Biroul cadastru; 
                    - Direcţia Economică; 
                    - Telekom Romania Mobile Communications SA; 
                    - Dosar hotărâri. 
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