
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACAU
COMUNA URECHESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 63
din 

privind aprobarea rezilierii contractului 
data (IAL12.2022

de închiriere pasune nr. 2751/04.05.2022

Consiliul Local al Comunei Urechesti, jud Bacau,

Având în vedere:
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Urechesti, privind aprobarea rezilierii contractului de
pasune nr 2751/04.05.2022;
- cererea de incetare a contractului de inchiriere de pasune ca urmare a vanzarii animalelor;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Urechesti, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr.
7985/13.12.2022 cu propunerea de reziliere a contractului de închiriere nr. 2751/04.05.2022 încheiat
între comuna Urechesti și Eni Daniel Lica.
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Urechesti nr. 7986/13.12.2022.
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Urechesti nr. 21 din 15.04.2022, privind aprobarea închirierii
suprafețelor de pajiști, proprietate a comunei Urechesti, crescătorilor de animale din comună, persoane
fizice și/sau juridice;
- Contractul de închiriere nr 2751/04.05.2022încheiat între comuna Urechesti și Eni Daniel Lica.
- avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ;
- Hotărârea Guvernului României nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
- Prevederile art. 1166-1279 și 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu
modivicările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin.(l), art. 139 alin.(l), art. 196 alin.(l) lit.a) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.l Se aprobă rezilierea contractului de închiriere pasune nr. 2751/04.05.2022 încheiat între
comuna Urechesti și Eni Daniel Lica, raportat la prevederile cap IX, lit. i) din contract, având ca obiect

închirierea suprafeței totale de 40 ha pajiști : bloc fizic 104, 6875, 672, trup fizic de pasune 1 cu parcele

26, 16 si 14.1 si trup de pasune 6, parcela descriptiva 52.1, trup de pasune 9 cu parcele descriptive 2. l,

47, 52.2, 41.1, 52.3 aflată pe teritoriul cadastral al comunei Urechesti, județul Bacau, începând cu

01.01.2023, datorata vanzarii animalelor.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei

Urechesti și compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarul comunei

Urechesti.
Art.3 Secretarul general al unității administrativ - teritoriale va comunica prezenta hotărâre

tuturor celor interesati.
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