
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI 
 
 

PROIECT DE  HOTARARE 
Nr. 153 din 08.12.2022 

Privind indexarea chiriilor si redeventelor aferente contractelor in curs de desfasurare 
 
 

 Consiliul Local Sabaoani, judetul Neamt; 
 Văzând prevederile art. 491 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal 
 Luând in considerare indicele de inflație aferent anului 2021, comunicat pe site-urilor 
oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice care este de 5,1% 

Tinand cont de raportul Curtii de Conturi incheiat in anul 2006, vãzậnd referatul de 
aprobare al primarului comunei şi raportul compartimentului de specialitate; 
 In temeiul prevederilor art. 129 alin.14 și art. 196, 197, 198 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul Administrativ 
 
 

H O T ĂR ĂȘ T E: 
 

 Art.1 Aproba indexarea pentru anul 2023 a nivelurilor chiriilor si redeventelor pentru 
contractele aflate in derulare  la 1 ianuarie 2023, cu indicele de inflatie de 5,1 %, celelalte 
prevederi contractuale ramanand aceleasi. 
 Art.2 De aducerea la indeplinire a prezentei raspunde secretarul comunei si inspectorul 
de venituri din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
 

 
 
 

                                                                                                                          Inițiator , 
                                                                                                                          Primar,  

Jr.Vîrgă Florin 
 Avizat pentru legalitate,    
       Secretar general, 
    Ec. Robu Maricica 
 
 
 
 
 
 
 
CONSILIUL LOCAL SABAOANI 
JUDETUL NEAMT 
 
 

 



 
PROIECT DE HOTARARE 

Privind incheierea unui contract de inchiriere pentru apartamentul  
ocupat de familia domnului Eva Aurelian 

 
 

 Consiliul Local Sabaoani, judetul Neamt; 
 Examinand cererea domnului Eva Aurelian, inregistrata la Comuna Sabaoani,la 
numarul 61/07.01.2009, prin care solicita incheierea unui alt contract de inchiriere pentru 
apartamentul ocupat de familia dumnealui, situat pe strada Orizontului, la nr. 31; 
 Vazand prevederile OUG 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei 
pentru spatiile inchiriate 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.c si alin. 5 lit. a, b, precum si ale art. 45 alin.3  
din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale republicata; 
 
 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1 Aproba incheierea unui contract de inchiriere cu Eva Aurelian pentru 
apartamentul ocupat de acesta , pentru o perioada de 1 an, incepand cu 01.01.2009. 
 Art. 2. Cuantumul lunar al chiriei va fi de 36 lei /luna. 
 Art. 3 Nivelul stabilit al chiriei va fi indexat anual cu indicele de inflatie prognozat de 
Parlament prin Legea bugetara anuala pentru anul in curs. 
 Art. 4.De aducerea la indeplinire a prezentei raspunde secretarul comunei si 
inspectorul de venituri din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
 
 

 
 
 

Presedinte de sedinta, 
Consilier , 

Ing. Antoci Iosif  
 

Contrasemneaza , 
 Secretar, 
Ec. Robu Maricica 
 
 
Nr……../29.01.2009 

ROMÂNIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI 
 
 

 
 

 HOTARARE 
Privind modificarea taxei de acces din contractul incheiat cu TELEKOM ROMANIA 



 
 

 Consiliul Local Sabaoani, judetul Neamt; 
 Examinand cererea nr. 15970/06.02.2019 a Telekom Romania Communications SA 
prin care solicitã modificarea taxei de acces in contractul incheiat in anul 2008; 
 Vãzậnd prevederile Deciziei nr. 997/2018 a Autoritãţii Naţionale pentru Administrare 
şi Reglementare in Comunicaţii; 
 In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.c si alin. 5 lit. a, b, precum si ale art. 45 alin.3  
din Legea 215/2001- Legea administratiei publice locale republicata 
 
 

H O T A R A S T E 
 

 Art.1 Incepậnd cu data de 01/02/2019, se aproba modificarea art.3 din Contractul 
incheiat cu Telekom Romania in anul 2008, in sensul cã , “ Pentru exercitarea dreptului sãu de 
acces la terenurile proprietate publicã şi privată a comunei Sãbãoani,…Operatorul datoreazã 
Titularului plata sumei de 0 lei”, celelalte prevederi contractuale ramanand aceleasi. 
 Art. 2  De aducerea la indeplinire a prezentei raspunde secretarul comunei si 
inspectorul de venituri din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Președinte de ședință, 
Consilier,  

Frincu Eugen 
 Contrasemnează,    
       Secretar, 
 Ec. Robu Maricica 
 
 
 
 
 


