Comuna Ciortesti, judetul Iasi, telefon/ fax 0232 320 800
e-mail: primaria.ciortesti@yahoo.com cod postal 7070
HOTĂRÂRE nr.25
privind rezilierea contractului de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in domeniul privat
al comunei Ciortesti nr.3/12.05.2017 incheiat cu domnul Mocanu Dragoș

Consiliul Local al comunei Ciortesti, judetul Iasi
întrunit în ședința ordinară din data de 28-03-2019
Avand in vedere;
- referatul de aprobare al primarului, avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al comunei Ciortesti, şi raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Ciortesti;
- Hotararea Consiliului Local al Comunei Ciortesti nr.40 din 16 martie 2017 privind
inchirierea suprafeţelor de pajisti aflate inproprietatea privata a comunei Ciortesti;
- Contractul de concesiune cu nr.3 din 12-05-2017 incheiat intre Consiliul Local Ciortesti si
Mocanu Dragos, avand ca obiect exploatarea suprafeței de 9,00 ha teren pajiști aflate în domeniul
privat al comunei Ciortești în T-14;
- prevederile cap IX literea „i„- în cazul vânzării animalelor de către locatar din contractul.
de închiriere 3 din 12-05-2017 încheiat intre Consiliul Local Ciortesti și Mocanu Dragos;
-notificarea de reziliere nr. 1417/12-03-2019 prin care solicita rezilierea contractului de
închiriere;
Avand in vedere prevederile din contractul de închiriere sus amintit precum si Legea
nr.287/2009- Cod Civil, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(9) si art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001
a administratiei publice locale, republcata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE
Art.l. Se aproba rezilierea contractului de inchiriere pentru suprafetele de pajisti aflate in
domeniul privat al comunei Ciortesti nr.3/12.05.2017 incheiat cu domnul Mocanu Dragos, cu
exploataţia*) în localitatea Coropceni, Comuna Ciortești, judeţul IAȘI, având CNP-1740605221161,
numarul din Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) –RO0962180407, în calitate de locatar, și
Consiliul Local Ciortesti, în calitate de locator, având ca obiect exploatarea pajiștilor.
Art.2. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si potrivit Legii contenciosului
administrativ, Legea nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3 Primarul comunei Ciortesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4 Prevederile prezentei hotarari se aduc la cunostiinta publica prin afisare si se comunica
in scris, Institutiei Prefectului, jud Iasi, Primarului comunei Ciortesti, Compartiment financiarcontabil Primaria Comunei Ciortesti, și domnului Mocanu Dragoș.
Ciortesti, 28 Martie 2019
Presedinte de Sedinta
Consilier,
Sălăvăstru Mihai
Avizat pentru legalitate
Secretar Comuna
Pascaru Gina
Adoptată în şedinţa din data de 28-03-2019
Cu un număr de voturi 12 „pentru”, de vot 0 „impotriva”, si 0 „abtineri” din 12 numărul total de consilieri prezenti

