ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 187 /2020
privind încetarea contractului de închiriere nr.6176/2015

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Analizând proiectul de hotărâre nr.195/2020 şi referatul de aprobare
nr.14379/23.12.2020 al Primarului municipiului Orăştie, dl ing.Ovidiu LaurenŃiu
Bălan din care reiese necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri privind
încetarea contractului de închiriere nr.6176/2015.
Având în vedere raportul nr.14405/23.12.2020 al DirecŃiei AdministraŃie Publică
Locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Orăştie şi cererea dlui
Crainic Voicu înregistrată sub nr.14149/18.12.2020 prin care solicită rezilierea
contractului de închiriere nr.6176/2015 începând cu data de 01.01.2021.
În baza raportului de avizare nr.14497/29.12.2020 al comisiei pentru
administraŃie locală, juridică şi de disciplină înregistrat în şedinŃa comisiei din data de
28.12.2020.
În conformitate cu dispoziŃiile art.IX din Contractul de închiriere nr.6176/2015
având ca obiect suprafeŃele de pajişti aflate în domeniul privat al municipiului
Orăştie, precum şi ale art.1549-1554, art.1777-1780 şi art.1821 din Codul civil
aprobat prin Legea nr.287/2009.
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(6), lit.b), art.139,
alin.(1) si alin.(3), lit.g) şi art.196, alin.(1), lit.”a” din OrdonanŃa de UrgenŃă
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Aprobă încetarea contractului de închiriere nr.6176/16.06.2015 încheiat
între Municipiul Orăştie şi dl Crainic Voicu având ca obiect o suprafaŃă de 10 ha
păşune situată în Dealul Bemilor, Trupul II : Bloc fizic 43, începând cu data de
01.01.2021.
Art.2 : (1) Aprobă încheierea unui act adiŃional cu privire la încetarea
contractului susmenŃionat
(2) Se împuterniceşte Primarul municipiului Orăştie, să semneze actul
adiŃional.
Art.3 : Predarea păşunii se va face prin proces verbal de predare-primire,
locatarul având obligaŃia de a preda păşunea liberă de sarcini, în condiŃii de bună
exploatare.
Art.4 : Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii şi termenelor
prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.5 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
AdministraŃie Publică Locală.

Art.6 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului municipiului Orăştie;
- DirecŃiei AdministraŃie Publica Locală;
- Dlui Crainic Voicu.
Municipiul Orăştie, 30.12.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
prof.BULZ Dionisie

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor IORDAN

Această hotărâre a fost adoptată în şedinŃa ordinară din data de
30 decembrie 2020, cu următoarele voturi :
Total consilieri locali : 19
PrezenŃi : 18
Pentru : 18
Împotrivă : AbŃineri : -

