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HOTĂRÂREA NR. 6
privind încetarea contractului de închiriere nr . 1791 /07.05.2019 încheiat între Comuna Pădureni

şi doamna Pavel Ioana a păşunii proprietate privată a comunei Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere :
-cererea doamnei Pavel Ioana cu nr. 161 /13.01.2020 domiciliată în sat Ivăneşti , comuna Pădureni,

judeţul Vasluiprin care solicită încetarea contractului de închiriere nr. 1791 din 07.05.2019 ;
- expunerea de motive si proiectul de hotârâre prezentate de domnul primar Diaconu Temistocle , prin

care propune emiterea unei hotărâri privind încetarea contractului de închiriere păşune privată a
Comunei Pădureni;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pădureni nr. 15 din 12.04.2019 privind aprobarea închirierii

păşunilor din proprietatea privată a Comunei PĂDURENI , județul Vaslui;

- prevederile art. VIII, pct. 1 litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi
soluţionate pe cale amiabilă;
- Prevederile art. IX , lit. “g” în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata, prin renunţare,
fără plata unei despăgubiri;
- raportul compartimentului de resort si al comisiilor de specialitate privind avizarea acestui proiect de
hotarare;

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi alin (2) litera “c” şi ale art. 139 ,, alin. (1) coraborat cu
art. 196 alin. (1) litera “a” , din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ;

CONSILIUL LOCAL al comunei Pădureni , judeţul Vaslui ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. –Se aprobă începând cu data de 01.02.2020 încetarea contractului de închiriere păşune
încheiat între Comuna Pădureni , în calitate de locator şi doamna Pavel Ioana crescător de animale în
calitate de locatar ;

Art.2. Se aprobă Actul Adiţional de încetare la contractul de închiriere păşune încheiat între Comuna



Total consilieri 13
Prezenţi 13
Pentru 13
Împotrivă -
Abţineri -

Pădureni , în calitate de locator şi doamna Pavel Ioana crescătorul de animale în calitate de locatar
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuterniceste primarul comunei Pădureni ,domnul Diaconu Temistocle , să semneze Actul
Adiţional de încetare la contractul de închiriere păşune.

Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei PĂDURENI
,judeţul Vaslui .

Pădureni, 28 ianuarie 2020

Preşedinte de şedinţă , Contrasemnează ,
Consilier Secretar general com. Pădureni

Culea Valeriu Munteanu Mirela


