R O MAN IA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere cu numerele 3751/12.05.2014,
3752/12.05.2014,3753/12.05.2014,3754/12.05.2014, reprezentând închiriere suprafață de pășune
aparținând orașului Huedin în suprafață de 391.41ha, începând cu 12.05.2019.
Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale.
Avand in vedere cererea nr.3788/12.04.2019 depusa de Cooperativei Agricole Bolic-cu sediul în
orașul Huedin,str.Oborului,nr.5,jud.Cluj,înregistrată în registrul Comerțului cu nr.12/12/14.05.2013,având
CUI 31635810,prin care solicită prelungirea contractelor de închiriere cu numerele 3751/12.05.2014,
3752/12.05.2014,3753/12.05.2014,3754/12.05.2014, reprezentând închiriere suprafață de pășune
aparținând orașului Huedin în suprafață de 391.41ha, începând cu 12.05.2019,conform prevederilor
art.III,alin.(2) din contractele menționate.
Luand in considerare referatul nr. 3942/15.04.2019 inaintat de jurist Potra Mihaela Anca prin care
propune prelungirea contractelor de închiriere reprezentând închiriere suprafață de pășune aparținând
orașului Huedin în suprafață de 391.41ha ,cu perioada de 5 ani, începând cu 12.05.2019,până la
11.05.2024.
Ținand seama de proiectul de hotarare nr. 4078/18.04.2019 înaintat de primar și avizat de comisia
de administratie publica, de disciplina, munca si protectie sociala la ședința din data de 18.04.2019.
În conformitate cu prevederile at.9 din OUG nr.34/2013-privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
(1) art.6 din H.G.nr.1064/2013-privind aprobarea Normelor metodologice 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,raportat la
prevederile Ordinului Nr. 407/2051 din 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al
municipiilor,contractul de închiriere poate fi prelungit pentru încă o perioadă, ţinând cont de respectarea
clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi altele asemenea, cu
condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul maxim de 10 ani prevăzut la art. 9 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013.
Potrivit art.36 alin.(2) lit.c,alin.(5) li.a),art.45 alin.(3) ,art.119,art.123 alin.(1) și alin.(2) din Legea
nr.215/2001-a Administrației Publice Locale
HOTARASTE
Art.1. Se aprobă prelungirea contractatului de închiriere nr. 3751/12.05.2014 încheiat cu
Cooperativa Agricola Bolic, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 12.05.2019 pana la data de
11.05.2024, conform actului aditional anexat prezentei hotarari.
Art.2. Se aprobă prelungirea contractatului de închiriere nr. 3752/12.05.2014, încheiat cu
Cooperativa Agricola Bolic, pe o perioada de 5 ani, incepand cu data de 12.05.2019 pana la data de
11.05.2024, conform actului aditional anexat prezentei hotărâri
Art.3. Se aprobă prelungirea contractatului de închiriere nr. 3753/12.05.2014 , încheiat cu
Cooperativa Agricola Bolic pe o perioada de 5 ani , incepand cu data de 12.05.2019 pana la data de
11.05.2024, conform actului aditional anexat anexat prezentei hotărâri.
Art.4. Se aprobă prelungirea contractatului de închiriere nr. 3754/12.05.2014 , încheiat cu
Cooperativa Agricola Bolic pe o perioada de 5 ani , incepand cu data de 12.05.2019 pana la data de
11.05.2024, conform actului aditional anexat anexat prezentei hotărâri.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Cooperativa Agricola Bolic si
Biroul cadastru si registrul agricol din cadrul Primăriei Huedin.
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