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Hotărâre
privind încetarea contractului de închiriere nr. 4564/13.06.2017 privind suprafață de 5
hectare islaz aparținând domeniului privat al comunei Roseți
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 22 Aprilie 2019,
Având în vedere:
-Cererea d-lui Ion Nicolae, domiciliat în comuna Rosei prin care solicită încetarea contractului de
închieriere a suprafeței de 5 hectare islaz aparținând domeniului privat al comunei Roseți,
motivat de faptul că, a înstrăinat animalele,
-Raportul nr. 2968/11.04.2019 întocmit de către viceprimarul comunei Roseți cu privire la
proiectul initiat;
-Prevederile contractului cadru nr.4564/13.06.2017 de inchiriere a suprafetei de 5 hectare
pajiste/islaz apartinand comunei Roseti, domeniu privat al acesteia, incheiat intre comuna Roseti
prin primar-Nicolae Rajnoveanu in calitate de locator si d-l Ion Nicolae, domiciliat in comuna
Roseti, in calitate de locatar, precum și a actului adițional nr. 1/10.05.2018 de modificare a
amplasamnetului suprafeței de 5 hectare islaz;
-Procesul verbal de predare primire a amplasamentului suprafetei de 5 hectare islaz
comunal/pajiste permanenta,încheiat la data de 4564/13.06.2017 ;
-Prevederile art. 555-556 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările
și completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile H.C.L. nr. 14/28.03.2019 privind alegerea președintelui de ședință,
- Prevederile Legii 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală,cu
modificările ulterioare;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate cu nr.
3223/19.04.2019, nr. 3224/19.04.2019,
-In conformitate cu prevederile pct. IX , lit. h) din contractul de inchiriere nr. 4564/13.06.2017;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.c), raportat la alin.(5) lit.b),art.45 alin.(3), alin.(6),
art.115 alin.(1) lit.b), art.119-123 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala,
republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1. Începand cu data prezentei, încetează prevederile contractului de închiriere a suprafeței
de 5 hectare islaz/pajiste aparținând comunei Roseți, județul Călărași, situată în blocul fizic nr.
476, tarlaua 369/1, înregistrat sub nr. nr.4564/13.06.2017, încheiat între comuna Roseți, prin
primar in calitate de locator și d-l Ion Nicolae in calitate de locatar, domiciliat in comuna Roseti,
judetul Calarasi,str. Horea, nr. 32, motivat de vânzarea animalelor din exploatație .
Art.2. Compartimentul Resurse Umane –Buget Local va efectua demersurile legale cu privire
eventuale debite restante provenite din contractul de închiriere mai sus menționat, iar
viceprimarul comunei Roseți se împuternicește pentru preluarea de la locatar pe baza de proces
verbal a amplasamentului privind suprafata de 5 hectare închiriată situată în blocul fizic nr.476,
tarlaua 369/1.
Art.3. In termen de 10 zile de la primirea prezentei hotărâri, d-l Ion Nicolae este obligat să
restituie în deplină proprietate comunei Roseți, suprafața de 5 hectare islaz/pajiste aparținând
comunei Roseti, județul Calarasi, domeniu privat al acesteia și administrat de catre Consiliul
Local al comunei Roseți.
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Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul si
viceprimarul comunei Roseți, judetul Calarasi.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului comunei Roseti, persoanei vizate,
primarului comunei Roseti, Institutiei Prefectului-judetului Calarasi.

Preşedinte de şedinţă,
Costică RÂJNOVEANU

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri :15
Prezenti :15
Adoptată cu 15 voturi « pentru »
Voturi « contra »______
Abtineri :______

Nr.26
Adoptată la Roseţi
Astăzi,22.04.2019
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