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HOTĂRÂREA NR. 25 

  

privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a suprafețelor de pajiști  

aflate în domeniul privat al comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2021,  

 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 3225/23.06.2021, 

având în vedere referatul de specialitate nr. 3147/16.06.2021, 

în conformitate cu prevederile art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991,  

- art. 4, art. 8, art. 9 din Normele metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, aprobate prin HG nr. 1064/2013, 

- Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a 

suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor, 

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 (1) Se ia act de încetarea contractului de închiriere nr. 757/23.03.2018 începând cu 

data de 01.01.2021, conform procesului-verbal nr. 4582/21.10.2020. 

(2) Se ia act de încetarea contractului de închiriere nr. 761/22.03.2018 începând cu data de 

01.01.2019, conform procesului-verbal nr. 1889/15.04.2018. 

(3) Se ia act de încetarea contractului de închiriere nr. 740/22.03.2018 începând cu data de 

01.01.2019, conform procesului-verbal nr. 1887/15.04.2018. 

(4) Se ia act de predarea suprafeței de pășune ce face obiectul contractelor de închiriere 

enumerate la alin. 1-3. 

Art. 2 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului-

Judeţul Botoşani și primarului comunei Nicșeni. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

           Damian Florin                   Diac-Milatinovici Lucian-Iulian 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 

mailto:primaria_nicseni@yahoo.com

