
R O M Â N I A 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 PROIECT 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014 

Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamţ; 

 Ţinând cont de prevederile art.1321 din Codul civil, republicat cu modificările şi completările 
ulterioare; 

            Luand act de adresa nr. 10699/19.04.2015 a  Asociatiei Crescatorilor de animale ,,Humulesti” , 
prin care solicita rezilierea contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014, incheiat   intre Orasul Tirgu 
Neamt in calitate de locator si Asociatia Crescatorilor de animale ,,Humulesti”, in calitate de locatar, 
avand ca obiect inchirierea suprafetei de pajiste, ,,Slatina”, pe o perioada de  5 ani. 

           Tinand cont de expunerea de motive inaintata de Primarul Orasului Tirgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Serviciului Juridic,  inregistrate sub numarul   10825 din 19.05.2015 ; 

           În temeiul , art.36, alin.(2) lit. c), alin.(5), lit a), art.45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.b)  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTARASTE: 
 

Art.1.  Se aproba incetarea  prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014 
incheiat  intre Orasul Tirgu Neamt in calitate de locator si Asociatia Crescatorilor de animale 
,,Humulesti”, in calitate de locatar, avand ca obiect inchirierea suprafetei de pajiste, ,,Slatina”, pe o 
perioada de  5 ani. 

Art.2.  Se imputerniceste Primarul orasului Tirgu Neamt sa semneze, in numele si pentru Consiliul Local 
actul aditional.  

Art.2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispozitii contrare.  

Art.4. Serviciului Juridic va lua toate masurile necesare pentru indeplinirea prevederilor prezentei 
hotarari. 

 Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate prin Compartimentul Administratie  locala.   

          Initiator,                                                                              Avizat legalitate  

            Primar,                                                                                       Secretar 

       Harpa Vasilica                                                                    jr. Laura Elena Maftei 
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Nr. 10825/19.05.2015                                                                                        

 

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE 

Privind aprobarea incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014 

 

               Prin adresa inregistrata la Institutia noastra cu nr. 10699/18.05.2015, Asociatia Crescatorilor de 
animale ,,Humulesti” , solicita rezilierea contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014, incheiat  intre 
Orasul Tirgu Neamt in calitate de locator si Asociatia Crescatorilor de animale ,,Humulesti”, in calitate de 
locatar, avand ca obiect inchirierea suprafetei de pajiste, ,,Slatina”, pe o perioada de  5 ani. 

      Motivele care stau la baza acestei decizii, sunt importantele modificari legislative care au intervenit in 
materie de pajisti. Ne referim in speta la: 
-Ordonanta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-
2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 ; 

- Ordinul MADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a 
modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art.1 alin. (2) si (3) din OUG nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile 
compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole prevazute in Programul National de 
Dezvoltare Rurala 2014-2020. 

   Se mentioneaza de asemenea ca Asociatia nu mai dispune de efectiv de animale pentru anul 2015, astfel 
incat sa asigure incarcatura de 0,3UMV/ha. 

       Ca urmare, in conformitate cu art. 45, alin. (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, supun spre dezbatere si aprobare Consiliului 
Local al Orasului Tirgu  Neamt proiectul de hotarare, cu privire la incetarea prin acordul partilor a 
Contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014. 
            

 

P R I M A R, 

Harpa Vasilică 
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SERVICIUL JURIDIC 

Nr. 10825/ 19.05.2015                                                                                             Aprob, 

                                                                                                                               Primar,                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                Harpa Vasilică 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014 

       Prin adresa inregistrata la Institutia noastra cu nr. 10699/16.04.2015,  Asociatia Crescatorilor de 
animale ,,Humulesti” ,  solicita rezilierea Contractului de inchiriere nr.80 din 16.05.2014, incheiat  intre 
Orasul Tirgu Neamt in calitate de locator si Asociatia Crescatorilor de animale ,,Humulesti”, in calitate de 
locatar, avand ca obiect inchirierea suprafetei de pajiste, ,,Slatina”, pe o perioada de  5 ani. 

      Motivele care stau la baza acestei decizii, sunt importantele modificari legislative care au intervenit in 
materie de pajisti. Ne referim in speta la: 
-Ordonanta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-
2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 ; 

- Ordinul MADR nr.619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a 
modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art.1 alin. (2) si (3) din OUG nr.3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea 
art.2 din Legea nr.36/1991, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile 
compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole prevazute in Programul National de 
Dezvoltare Rurala 2014-2020. 

   Se mentioneaza de asemenea ca Asociatia nu mai dispune de efectiv de animale pentru anul 2015, astfel 
incat sa asigure incarcatura de 0,3UMV/ha. 

   Potrivit prevederilor art.123 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi actualizată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile 
ce aparţin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome şi 
instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie inchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea 
unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în conditiile legii. 
Vanzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitatie publică, organizată în conditiile legii. 

         In conformitate cu prevederile art.1321 ,, Clauzele de incetare. Contractul inceteaza, in conditiile 
legii, prin executare, acordul de vointa al partilor, denuntare unilaterala, expirarea termenului, 
indeplinirea conditiei, imposibilitate fortuita de executare, precum si din orice alte  cauze prevazute de 
lege” din Codul civil, republicat cu modificările şi completările ulterioare; 

         În temeiul , art.36, alin.(2) lit. c), alin.(5), lit a), art.45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit.b)  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
propune adoptarea de către Consiliul Local al Orasului Tirgu Neamt a unei hotărâri privind aprobarea 
incetarii prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.80  din 16.05.2014. 

                                                          SERVICIUL   JURIDIC 

                                                      Intocmit, Vasiliu Sofica Maria 


