
ROMÂNIA        PROIECT   
JUDEŢUL PRAHOVA  
COMUNA TINOSU 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
- privind prelungirea termenului  

contractului de închiriere nr. 1145/01.06.2011,  
încheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS.R.L.  

 
 

Văzând: 
- referatul nr. 1681/25.05.2015, prin care primarul comunei Tinosu propune 
prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 1145/01.06.2011 încheiat cu 
S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.,  
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
1683/25.05.2015; 
- avizul comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, protecția mediului şi turism, agricultură a Consiliului local;   
- avizul comisiei pentru activități juridice şi disciplină, muncă şi protecție socială, 
protecție copii, tineret şi sport; 

Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 1679/25.05.2015 prin care S.C. 
NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. solicită prelungirea contractului de 
închiriere nr. 1145/01.06.2011; 
 În temeiul prevederilor art. 45 şi 123 din Legea 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Local al comunei Tinosu adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 
1145/01.06.2011, încheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. pe o 
perioadă de un an. 

Art. 2. Se împuterniceşte primarul comunei să semneze actul adiţional la 
contractul de închiriere nr. 1145/01.06.2011, în condiţiile prezentei hotărâri. 
 
 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         
               STOICA LIVIU                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                           SECRETAR 

COSTACHE MIRELA  
Tinosu, 28.05.2015.                                                      
Nr……….. 

 
 

 
 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL  PRAHOVA 
COMUNA TINOSU         
CONSILIUL  LOCAL 
                                      

 
 

AVIZ 
- asupra proiectului de hotărâre privind prelungirea termenului  

contractului de închiriere nr. 1145/01.06.2011,  
încheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.  

 
 

Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 
proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 
1145/01.06.2011, încheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. am 
constatat următoarele: 

Întrucât contractul este încheiat între Consiliul Local Tinosu şi S.C. 
NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. apreciez că prelungirea termenului 
contractului trebuie să se aprobe de către consiliul local. 

De asemenea, potrivit art. 123 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei 
publice locale, consiliile locale hotărăsc asupra concesionării sau închirierii 
bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat de interes local. 

Pe cale de consecinţă, prelungirea termenului iniţial de închiriere trebuie 
făcută tot prin hotărârea consiliului local. 

Faţă de cele de mai sus şi în conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din 
Legea 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, avizez favorabil acest proiect. 
 

 
 
 

SECRETAR, 
Costache Mirela 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TINOSU 
Nr. 1681/25.05.2015.  

REFERAT 

 
 Subsemnatul Andrei Iulian-Gabriel, primar al comunei Tinosu, supun spre 
analiză şi aprobare Consiliului Local “Proiectul de Hotărâre privind prelungirea 
termenului contractului de închiriere nr. 1145/01.06.2011, încheiat cu S.C. 
NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.” 
 În baza Legii nr.215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint următoarele :  
 - în urma derulării procedurii de licitaţie, Consiliul Local Tinosu a închiriat 
către S.C. SAT TV S.R.L. un imobil compus din construcție în suprafaţă de 11,20 
m.p. şi teren în suprafață de 27 m.p., pentru activități de televiziune prin cablu, în 
acest sens fiind încheiat contractul nr. 1145/01.06.2011; 
 - în anul 2010 S.C. SAT TV S.R.L. a vândut rațeaua de comunicații 
electronice din mai multe localități, inclusiv pe cea din comuna Tinosu, către S.C. 
NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L.; 

- având în vedere acest aspect, Consiliul Local a încheiat cu S.C. NEXTGEN 
COMMUNICATIONS S.R.L. contractul de închiriere nr. 1145/01.06.2011, 
termenul închirierii fiind de 2 ani; 

- ulterior, la cererea locatarului, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
28/10.05.2013 a fost aprobată prelungirea temenului de închiriere cu încă doi ani, 
in acest sens fiind încheiat actul adiţional nr. 1401/10.05.2013; 

- prin cererea nr. 1679/25.05.2015 S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS 
S.R.L. a solicitat prelungirea termenului contractului cu un an, până  la data de 
01.06.2016; 

- menționez că S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L. a fost până în 
prezent un bun chiriaş, îndeplinindu-şi la termen obligațiile contractuale. 

 
Faţă de cele mai sus expuse propun următoarele : 

- aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr. 1145/01.06.2011 cu 
un an, până la data de 01.06.2015; 
- împuternicirea primarului să semneze actul adiţional la contractul de închiriere. 

În speranţa aprobării proiectului de hotărâre mai sus menţionat, vă 
mulţumesc anticipat ! 
 
 

                                     PRIMAR, 
                                                          Andrei Iulian-Gabriel 
 
 
 

 

Consiliului Local al comunei Tinosu 
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JUDEȚUL PRAHOVA 
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Nr. 1683/25.05.2015. 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

  Subsemnata Costache Mirela, secretar al comunei Tinosu, analizând 
Proiectul de Hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 
1145/01.06.2011, încheiat cu S.C. NEXTGEN COMMUNICATIONS S.R.L., am 
constatat următoarele: 
 În prezent se află în derulare contractul de închiriere nr. 1145/01.06.2011, 
încheiat între Consiliul Local al comunei Tinosu şi S.C. NEXTGEN 
COMMUNICATIONS S.R.L. Termenul iniţial al contractului a fost de 2 ani. 
Ulterior, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local Tinosu termenul a fost 
prelungit cu încă doi ani, pănă la 01.06.2015, potrivit actului adiţional nr. 
1401/10.05.2013. 
 Potrivit art. 20 din contract, la expirarea termenului de închiriere, locatarul 
are dreptul la prelungirea perioadei de închiriere. 
 Prin cererea înregistrată sub nr. 1679/25.05.2015, locatarul a solicitat 
prelungirea termenului contractului de închiriere cu încă un an, prelungire care se 
poate realiza numai după ce Consiliul Local, administrator al domeniului public şi 
privat al localității, îşi exprimă acordul prin adoptarea unei hotărâri în acest sens. 
În raport cu cele prezentate, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl 
avizez favorabil. 
 
                          

SECRETAR, 
Costache Mirela 
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