
ROMÂNIA                                                                                   
JUDEŢUL BIHOR                                                                     
COMUNA GEPIU                                                                         
CONSILIUL LOCAL                
                                                                   
                                                                 HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea completarii și modificării prevederilor art.14 din contractul de închiriere 
nr.2842/02.11.2012  încheiat între Comuna Gepiu și C.M.I.Dr. Murgu Grecu-Adrian modificat 
și completat prin actul adițional nr.1 din 29.04.2016 
 
 Având în vedere : 

-  Proiectul de hotărâre  întocmit de către Primarul Comunei Gepiu,   
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local Gepiu nr.14/05.10.2012 și Prevederile 

contractului de închiriere nr.2842/02.11.2012  încheiat între Comuna Gepiu și 
C.M.I.Dr. Murgu Grecu-Adrian modificat și completat prin actul adițional nr.1 din 
29.04.2016(cabinet stomatologic) 

- Prevederile art.1266 și art.1351 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,republicată, 
- Raportul de specialitate nr. 2449 din 08.07.2019, întocmit de către compartimentul de 

resort din cadrul Primăriei comunei Gepiu 
Ţinând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 

Comunei Gepiu  
- În baza prevederilor  art.129 alin. 7 lit ”c”, art.139 alin 1 și art.196 alin 1 lit.”a”din 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 
            Cu  7  voturi”pentru” din 7  consilieri prezenţi    

 
                   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GEPIU adoptă următoarea   
                                                    HOTĂRÂRE:             
Art.1.-Se aprobă completarea și modificarea prevederilor art.14 din contractul de 

închiriere nr.2842/02.11.2012  încheiat între Comuna Gepiu și C.M.I.Dr. Murgu Grecu-Adrian 
modificat și completat prin actul adițional nr.1 din 29.04.2016,după cum urmează: 
           ” Art.14.- Al.(1)Nerespectarea de către părţile contractuale a obligaţiilor cuprinse în 
prezentul contract de închiriere atrage după sine răspunderea contractuală a părţii în culpă. 

Al.(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi,în termen 
de 48 de ore,producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea 
limitării consecinţelor lui.  
Al.(3) În situație de caz fortuit exercitarea prevederilor contractuale va fi suspendată pe 
perioadă de 1 an de zile de la data luării la cunoștință în mod oficial de către părți fără a 
fi datorată nici o plată în perioada de suspendare.” 
Art.2 Restul prevederilor contractului de închiriere nr.2842/02.11.2012  încheiat între 

Comuna Gepiu și C.M.I.Dr. Murgu Grecu-Adrian modificat și completat prin actul adițional 
nr.1 din 29.04.2016 ,rămân neschimbate. 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul comunei 
Gepiu. 

Art.4   Prezenta hotărâre se comunică cu:   
 - Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
             - C.M.I.Dr. Murgu Grecu-Adrian 
 - Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor 
 - Primarul Comunei Gepiu 
 - Un exemplar la dosar. 

  
      Preşedinte de şedinţă,                                                   Contrasemnează,  
       Mahaiduda Francisc                                          Secretar general UAT Comuna  
                                                                                         Gepiu,                                                                            
                                                                                      Iancu Ramona-Corina 
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