ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 199 /2018
privind modificarea Contractului de închiriere nr. 6174/2015

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- HCL nr. 80/2015, privind iniţierea procedurii de închiriere prin
licitaţie publică a păşunilor proprietate privată a municipiului Orăştie ;
- HCL nr.144/2018, privind aprobarea schimbului de terenuri între
Municipiul Orăştie şi S.C. Timco S.A. ;
- proiectul de hotărâre nr.203/2018, expunerea de motive a
Primarului Municipiului Orăştie înregistrată cu nr.12.116/23.08.2018, raportul
Direcţiei A.P.L nr.12.117/23.08.2018 și raportul de avizare al comisiei pentru
administraţie locală.
Ţinând cont de prevederile art. 1777- 1823 Cod civil, ale Cap. XII, punct 1, 2
şi 3 din contractul de închiriere nr. 6174/2015;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. c, alin.(5), lit.b şi ale art. 45,
alin.(3), din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Aprobă modificarea contractului de închiriere nr. 6174/2015, încheiat
între Municipiul Orăştie şi d-nul Stoicoi Ioan având ca obiect suprafaţa de 78 ha
pajişti proprietatea privată a Municipiului Orăştie prin diminuarea suprafeţei
închiriate cu 4,16 ha şi modificarea în mod corespunzător a chiriei, acesta urmând
a fi în cuantum de 22.512,2 lei/an.
Art.2. Aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr.
6174/2015, cu privire la modificările aprobate la art. 1.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Orăştie, d-nul ing. Ovidiu
Laurenţiu Bălan să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr.
6174/2015.
Art.4. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul şi
Direcţia A.P.L. din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului –Judeţul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- Direcţiei A.P.L.
- D-nului Stoicoi Ioan.
Orăștie, 30.08.2018

Preşedinte de şedinţă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 13 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 30 august 2018, prin vot deschis,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (17 prezenţi).

