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                             ROMÂNIA 

                      JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PESAC 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. 4 din 17.03.2021 
 

privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1623/21.04.2011 

încheiat între Comuna Pesac și soții TĂȘEDAN DANIEL și TĂȘEDAN FLOARE 

 

 

 
 

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 18.03.2021, având în 

vedere următoarele: 

- referatul de aprobare înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 861/17.03.2021 elaborat de 

Primarul Comunei Pesac, în calitatea sa de iniţiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

860/17.03.2021 întocmit de domnul Stoian Sebastian-Manuel, inspector I asistent – impozite şi taxe 

locale în cadrul Primăriei Comunei Pesac, prin care se propune consiliului local aprobarea prelungirii 

contractului de închiriere nr. 1623/21.04.2011; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Pesac nr. 24/26.05.2010 privind aprobarea închirierii 

terenurilor intravilane aflate în proprietatea Statului Român sau a Comunei Pesac, reprezentând curţi 

şi/sau grădini, aferente caselor de locuit proprietate privată a cetăţenilor; 

- prevederile art. 108 lit. c), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 287 lit. b), art. 

297 lit. c), art. 332-348, art. 354-355 și art. 362 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile contractului de închiriere încheiat între Comuna Pesac, pe de o parte și soții 

Tăședan Daniel și Tăședan Floare, pe de altă parte și înregistrat la Primăria Comunei Pesac sub nr. 

1623/21.04.2011 cu o valabilitate de 10 ani, începând cu data de 21.04.2011; 

- faptul că terenul înscris în C.F. nr. 402320 Pesac (Nr. C.F. vechi: 375), având nr. Top.: 716-

717, în suprafață totală de 1.917 mp, se află în proprietatea Comunei Pesac, domeniul privat, fiind teren 

aferent construcțiilor care se află în proprietatea soților Tăședan Daniel și Tăședan Floare; 

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

prin H.C.L. Pesac nr. 55/21.10.2020;  

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac;                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 108 lit. c), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 

alin. (2) lit. c), art. 129 alin. (6) lit. b), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 139 

alin. (3) lit. g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E  :  

 
 Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 1623/21.04.2011 încheiat între 

Comuna Pesac şi soții Tăședan Daniel și Tăședan Floare, prin act adiţional, pe o perioadă de 10 ani. 

             (2) Actul adiţional face parte integrantă din contractul de închiriere.  

             (3) Prin actul adiţional care se va încheia, se vor păstra toate condiţiile şi clauzele 

contractuale, modificându-se doar clauzele privind durata contractului. 
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Art. 2. Referitor la durata contractului, dacă nici una dintre părţi nu denunţă contractul de 

închiriere nr. 1623/21.04.2011 cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost prelungit, 

valabilitatea acestuia se prelungeşte de drept pentru fiecare an în care nu s-a solicitat în mod expres 

rezilierea. 

 

 Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Toma Cornel, 

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

actul adiţional. 

 

Art. 4. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

 

Art. 5. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

               - Consiliului Local al Comunei Pesac. 

 

 

 

         INIȚIATOR              AVIZAT 

             PRIMAR,                    Secretar General al comunei,                                                                  

         TOMA CORNEL                                                                DUMITRAŞ ANGELICA  
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