ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.16 din 27 februarie 2018 privind rezilierea contractului de închiriere nr.319 din 9 iunie 2014 privind
închirierea din domeniul privat al comunei Naidăș a unor suprafețe de pajiști
Având în vedere:
- cererea nr.76 din 31 ianuarie 2018 a domnului Orza Cornel în calitate de locatar al unor
suprafețe de pajiști închiriate din domeniul public/privat al Comunei Naidăș;
- expunerea de motive nr.135/ 21.02.2018 a Primarului comunei Naidăș
În conformitate cu prevederile:
- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
- Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Viceprimministrul Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelorcadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al
comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. c, alin (5) lit. b, art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit.
b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se reziliează contractul de închiriere nr.319 din 9
iunie 2014 privind închirierea din domeniul privat al comunei Naidăș a unor suprafețe de pajiști de
către domnul Orza Cornel cu exploatația în localitatea Naidăş, str. .......... nr.63, bl. ..........., sc. .........,
et. .........., ap. ......, județul Caraş-Severin având CNP/CUI 1620516112539, nr. din Registrul național
al exploatațiilor (RNE) RO0533540238.
Art.2. – Se împuternicește primarul comunei Naidăş să încheie și să semneze actul adițional la
contractul de închiriere nr.319 din 9 iunie 2014 pentru rezilierea contractului de închiriere nr.319 din 9
iunie 2014 privind închirierea din domeniul privat al comunei Naidăș a unor suprafețe de pajiști de
către domnul Orza Cornel.
Art.3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări contrare se
abrogă.
Art.4. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş;
- Domnului Orza Cornel.
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de ……..
2018, sistem de vot liber, cu un număr de 8 voturi ,,pentru” (domnul Orza Cornel neparticipând la vot),
0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.

