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  HOTĂRÂREA nr 5 /2022
 privind rezilierea  contractului de închiriere nr . 1835  /13.05.2020   încheiat între Comuna Pădureni
şi  Frumuşanu Alin  Întreprindere Individuală   a păşunii  proprietate privată a comunei Pădureni,

judeţul Vaslui

      Având în vedere :
- referatul   Compartimentului  Financiar  –Contabilitate   înregistrat   cu nr.15/03.01.2022  prin  care
aduce la cunoştinţă că  domnul  Frumuşanu Alin – Întreprindere Individuală cu sediul fiscal în  sat
Lunca Veche  ,  comuna Lunca Banului, judeţul Vaslui,  cod unic de înregistrare 42054529  şi număr de
ordine în Registrul Comerţului  F37/509/23.12.2019  fiind reprezentată de către domnul  Frumuşanu
Alin cu domiciliul în sat Vetrişoaia, comuna Vetrişoaia , judeţ Vaslui,  prin care solicită Consiliului Local
Pădureni  rezilierea  contractului de  închiriere  nr. 1835  /13.05.2020  încheiat între Comuna Pădureni
şi crescătorul de animale de pe raza comunei Lunca Banului ;
  - referatul de aprobare nr. 325 din 18.01.2022  a  domnului  primar  , prin care propune emiterea unei
hotărâri  privind  rezilierea contractului  de închiriere  nr. 1835  /13.05.2020 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;
-  raportul compartimentului de resort  nr 165 din 10.01.2022; 
-  avizul  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  01.01.2022 rezilierea contractului  de închiriere  nr. 1835  din  
13.05.2020    încheiat  între Comuna Pădureni  şi  Frumuşanu Alin Întreprindere Individuală  a păşunii 
proprietate privată a comunei Pădureni  ;

Nr 
crt.

Nr si data 
contractului de 
concesiune 
păşune

Titular de 
contract

Suprafata

-ha-

Bloc fizic Motivul rezilierii contractului de  
concesiune păşune

1. 1835
/13.05.2020

Frumuşanu
Alin I.I.

46,93  ha 139, 213, 
195  Tarla 48

Nu şi-a îndeplinit  obligaţiile 
contractuale , neplătind redevenţa pe
anul 2021

    

        Art. 2  Domnul  Frumuşanu Alin trebuie să achite debitele  acumulate  în sumă de 15.674  lei până la 
rezilierea  contractului de concesiune . 



        Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul şi potrivit Legii contenciosului administrativ , 
Legea nr. 554 /2004 cu modificările şi completările ulterioare. 

         Art.4  Prevederile prezentei hotărâri se aduc la cunoştinţă  publică prin afişare şi se comuncă în scris:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui;
- Compartimentului Financiar- Contabilitate;
- Domnului primar al comunei Pădureni;
- Domnului  Frumuşanu Alin.     

      

                                                                                                   Pădureni,  25 ianuarie 2022                          

                             Presedinte de sedinta,
                                Consilier local 
                             Popa Jănică                                                                                                                   

Contrasemneaza
                            Secretar general UAT Pădureni

                               Munteanu Mirela

Adoptata astazi   25 ianuarie 2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   …12...   voturi”pentru”, din    .......12..  consilieri prezenti la sedinta.


