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Total consilieri Consiliul Local: 11 

Prezenţi: 11 

Pentru:  11 

Împotrivă: x  

Abţineri: x 

 

HOTĂRÂREA 
 

Privind încetarea contractului de închiriere a unor suprafețe din pajiștea comunală având 

nr.1238/10.03.2015, încheiat între Comuna Pesac și domnul Olteanu Ioan-Alexandru 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea 

nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 21.12.2017, având în 

vedere următoarele: 

- cererea domnului Olteanu Ioan-Alexandru înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4529/11.12.2017, prin care acesta solicită rezilierea contractului de închiriere a unor suprafețe din 

pajiștea comunală având nr.1238/10.03.2015, deoarece nu mai deține ovine;  

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub 

nr.4542/11.12.2015 înaintat de domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent – impozite şi taxe 

locale în cadrul primăriei, prin care propune consiliului local aprobarea încetării contractului de 

închiriere a pășunii nr.1238/10.03.2015 încheiat cu domnul Olteanu Ioan-Alexandru; 

- prevederile contractului de închiriere a unor suprafețe din pajiștea comunală 

nr.1238/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac și domnul Olteanu Ioan-Alexandru; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Pesac; 

- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;             

 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.115 și art.117 alin.1 

lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1. Se aprobă încetarea contractului de închiriere a unor suprafețe din pajiștea comunală 

înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr.1238/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi domnul 

Olteanu Ioan-Alexandru, prin act adiţional, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, precum și din contractul nr.1238/10.03.2015.  

 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

primarul Comunei Pesac, care este împuternicit de către Consiliul Local Pesac să semneze actul 

adiţional, domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent – impozite şi taxe locale, precum și 

doamna Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal – agricol în cadrul Primăriei Comunei Pesac. 
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  Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş – Serviciul controlul legalității, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu și contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Pesac; 

- Consiliului Local Pesac;  

- Domnului Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent – impozite şi taxe locale din 

cadrul Primăriei Comunei Pesac; 

- Doamnei Lungu Silvia-Angelica, inspector I principal – agricol din cadrul Primăriei 

Comunei Pesac; 

- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primăriei; 

- Celui în cauză; 

- La dosarul şedinţei; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina 

de internet www.primariapesac.ro. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 73 din 21.12.2017 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ 
 

 COVACI FLORIN 
 

____________________ 

Contrasemnează: 
SECRETARUL C O M U N E I  P E S A C  

   
 DUMITRAŞ ANGELICA 

 
______________________________________ 

 
 

L.S. 

http://www.primariapesac.ro5/

