ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rezilierea, prin act adițional, a unor contracte de închiriere a unor
suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Stănița
Consiliul local al comunei Stănița, având in vedere:
-HC.L. nr. 26/18.04.2018 privind aprobarea închirierii pajiștilor/pășunilor care fac
parte din proprietatea privată a Comunei Stănița, județul Neamț;
-referatul comisiei pastorale privind rezilierea unor contracte de închiriere pajiști,
pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, respectiv neefectuarea orelor de
muncă stabilite pentru îngrijirea pășunilor; în cazul decesului și în cazul imposibilității
obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, precum
și contractele menționate;
-avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 129 alin. 4 lit. A și ale 196 alin. 1 lit. a Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere pajiști, prin acte adiționale,
conform anexelor nr. 2-__, pentru persoanele prevăzute în anexa nr. 1.
Art.2. Se împuternicește primarul Comunei Stănița, dl. Todireanu Laurențiu pentru
a semna actele adiționale de reziliere a contractelor de închiriere pajiști sus-menționate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului jud.Neamt si se aduce
la cunostintă publică prin grija secretarului comunei Stanita.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. MACOVEI ANGELA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR U.A.T.,
BLANARU ANDREEA-ELENA

Nr. 43 din 11.06.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA STĂNIȚA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rezilierea, prin act adițional, a unor contracte de închiriere a unor
suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al Comunei Stănița
Primarul comunei Stănița, având in vedere:
-HC.L. nr. 26/18.04.2018 privind aprobarea închirierii pajiștilor/pășunilor care fac
parte din proprietatea privată a Comunei Stănița, județul Neamț;
-referatul comisiei pastorale privind rezilierea unor contracte de închiriere pajiști,
pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contract, respectiv neefectuarea orelor de
muncă stabilite pentru îngrijirea pășunilor; în cazul decesului și în cazul imposibilității
obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri, precum
și contractele menționate;
-avizul comisiilor de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul art. 129 alin. 4 lit. A și ale 196 alin. 1 lit. a Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
PROPUNE:
Art.1. Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere pajiști, prin acte adiționale,
conform anexelor nr. 2-__, pentru persoanele prevăzute în anexa nr. 1.
Art.2. Se împuternicește primarul Comunei Stănița, dl. Todireanu Laurențiu pentru
a semna actele adiționale de reziliere a contractelor de închiriere pajiști sus-menționate.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului jud.Neamt si se aduce
la cunostintă publică prin grija secretarului comunei Stanita.
INIȚIATOR,
L.S. TODIREANU LAURENȚIU
Avizat pentru legalitate
SECRETAR U.A.T.,
BLANARU ANDREEA-ELENA
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