
România        

Județul Harghita       

Orașul Vlăhița        

Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa     
         

     

 

Proiect de hotărâre nr. 185/100/S/2021 

  

 

Hotărârea nr. ............./.................... 

privind rectificarea prin îndreptarea erorii materiale a Hotărârii  

Consiliului Local nr. 107/2020 

 

 

 Consiliul Local al Oraşului Vlăhiţa, întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185/101/S/2021 al Primarului Oraşului Vlăhiţa, 

Raportul de specialitate nr. 185/102/S/2021 al compartimentul de achizitii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Vlăhiţa, Avizul nr. ……………………………..al 

Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protectia mediului si Avizul nr. 

………………………………al comisiei de specialitate pentru activitati economice, buget-finante 

al Consiliului Local al Oraşului Vlăhiţa, 

 Văzând procesul-verbal de constatare a Comisiei de evaluare nr. 702/09.02.2021, 

 Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, 

 Ţinând cont de art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c“, alin. (6) lit. „a“, art. 362 alin. (3) și ale art. 

333-346 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 În temeiul art. 139, alin. (1), art. 196 alin.   1,   lit.   "a",  din   Ordonanţa de Urgenţă nr.57 

/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Hotărăşte: 

 

Art. 1.– Se aprobă îndreptarea erorii materiale din Documentația de atribuire pentru 

organizarea licitației publice aprobat prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2020 

privind închirierea unui spațiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu 

destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița, prin înscrierea corectă a duratei 

închirierii, respectiv ”Durata închirierii este de 20 de ani” în loc de ”Durata închirierii este de 5 

de ani”, cum din eroare a fost redactat. 

Art. 2. – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 107/2020 rămân neschimbate. 

 Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Oraşului Vlăhiţa. 

 Art. 4. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică Primarului Oraşului 

Vlăhiţa şi Instituţiei Prefectului Harghita, în condiţiile şi termenele prevăzute de lege. 

 

 Vlăhiţa, la ................................................... 

  

 Iniţiat de: 

 Primarul Oraşului Vlăhiţa,,             Avizat pentru legalitate 

 LŐRINCZ Csaba       Secretarul General 

           al Oraşului Vlăhiţa, 

                    ÜLKEI Jolán Erika 



România        

Județul Harghita       

Orașul Vlăhița        

Primarul Oraşului Vlăhiţa     
         

     

 

Nr. 185/101/S/2021 

 

 

 

Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea prin îndreptare a erorii materiale a Hotărârii  

Consiliului Local nr. 107/2020 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ, 

în conformitate cu prevederile art. 554 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil republicat, 

prin prezenta iniţiem Proiectul de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale la 

închirierea unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de 

activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița, bazându-se pe următoarele 

 

Motive: 

  

 

 În fapt, arătăm că prevederile art. 5 din H.C.L. nr. 107/2020 privind închirierea unui spaţiu 

de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru 

copii din orașul Vlăhița nu corespunde cu Documentația de atribuire, care face parte integrantă 

conform art. 7 din H.C.L. nr. 107/2020: - în HCL nr. 107/2020: ”Art. 5. – Durata închirierii ce face 

obiectul prezentei hotărâri este de 20 ani cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților.”, iar în 

Documentația de atribuire – Caiet de sarcini (pag. 2) - Durata închirierii este de 5 ani. 

 

 Cum o astfel de greșeală este de natură să împiedice ca hotărârea să producă efecte juridice, 

se impune corectarea acestei greșeli materiale în Documentația de atribuire pentru organizarea 

licitației publice aprobat prin art. 7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2020 privind închirierea 

unui spațiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități 

culturale pentru copii din orașul Vlăhița, prin înscrierea corectă a duratei închirierii, respectiv 

”Durata închirierii este de 20 de ani” în loc de ”Durata închirierii este de 5 de ani”, cum din 

eroare a fost redactat. 

  

 

 Vlăhiţa, la 18.02.2021 

 

 Iniţiator: 

 Primarul Orașului Vlăhița, 

 LŐRINCZ Csaba 

 

 

Întocmit de: 

PETŐ Csaba 

Consilier 



România        

Județul Harghita       

Orașul Vlăhița        

Primarul Oraşului Vlăhiţa     

Compartimentul Investiții 

Achiziții publice, protecție civilă        

     

 

Nr. 185/102/S/2021 

 

 

Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea prin îndreptare a erorii materiale a Hotărârii  

Consiliului Local nr. 107/2020 

 

 În temeiul art. 139, alin. (1) şi ale art. 196 alin.   1,   lit.   "a",  din   Ordonanţa de Urgenţă 

nr.57 /2019 privind Codul administrativ, primind spre analiză Proiectul de hotărâre privind 

închirierea unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de 

activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița, facem următoarele observaţii: 

 Analizând Proiectul de hotărâre privind închirierea unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul 

Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița, 

iniţiat de Primarul Oraşului Vlăhiţa, observăm, că obiectul acestuia se referă la aprobarea închirierii 

unui spaţiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități 

culturale pentru copii din orașul Vlăhița. 

 

 Având în vedere că Comisia de evaluare, numită prin Dispoziția primarului Orașului Vlăhița 

nr. 24/08.02.2021 a propus ca anunțul de licitație să fie anulată și reluată după aprobarea hotărârii, 

și Documentația de atribuire, care potrivit art. 7 face parte integrantă H.C.L. nr. 107/2020: - în HCL 

nr. 107/2020: ”Art. 5. – Durata închirierii ce face obiectul prezentei hotărâri este de 20 ani cu 

posibilitatea prelungirii cu acordul părților.”, iar în Documentația de atribuire – Caietul de sarcini 

Durata inchirierii este de 5 ani. Se propune aprobarea în drept erorii materiale din Documentația de 

atribuire – Caietul de sarcini, pentru organizarea licitației publice aprobat prin art. 7 din Hotărârea 

Consiliului Local nr. 107/2020 privind închirierea unui spațiu de 40,00 mp situat în orașul Vlăhița 

str. Republicii nr. 24, cu destinația de activități culturale pentru copii din orașul Vlăhița, prin 

înscrierea corectă a duratei inchirierii, respectiv ”Durata inchirierii este de 20 de ani” în loc de 

”Durata inchirierii este de 5 de ani”, cum din eroare a fost redactat, și ca celelalte prevederi ale 

H.C.L. nr. 107/2020 să rămână neschimbate. 

 

 

 Sub aspectul legalității apreciem că se impune corectarea acestei greșeli materiale, printr-un 

act administrativ de aceeași natură cu cel rectificat și emis  de aceeași autoritate publică, respectiv 

Hotărâre a Consiliului Local Vlăhița.  

 

 În concluzie, apreciez proiectul ca legal și oportun și recomand aprobarea acestuia. 

  

 

Vlăhiţa, la 18.02.2021 

 

 PETŐ Csaba 

Consilier 


