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HOTĂRÂREA NR. 7
DIN 17 Februarie 2020
privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractelor de închiriere pajişti
comunale
Consiliul local al comunei Cozma , Judeţul Mureş , întrunit în sedinţă ordinară
Având în vedere referatul de aprobare nr. 46/13.01.2020 si Raportul de specialitate
nr.46/1//13.01.2020, prin care s-a supus analizei consiliului local al Comunei Cozma aprobarea
prelungirii prin Act aditional a Contractelor de închiriere pajişti comunale
Văzând cererile depuse de către persoanele care deţin contracte de închiriere pajiştii
comunale pentru prelungirea acestora conform prevederilor contractuale.
Ţinând cont de O.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cât şi H.G.
nr. 1064 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cât şi
prevederile din contractul de inchiriere care prevede că contractul de închiriere poate fi prelungit
pentru o perioadă de până la 5 ani.
În temeiul prevederilor art. 129. Alin. (2) lit. „c” şi alin (6) lit. „b”., art.139 alin.3 lit. g şi
precum și ale art.196, alin. (1), lit. a,din O.G. nr.57 privind Codul administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă prelungirea prin Act Adițional a Contractelor de închiriere pajişti
comunale, potrivit Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri şi conform cererilor depuse.
Art.2 Închirierea pajiştilor prevăzute la art.1 se realizează pentru o perioadă de 1 an.
Art.3 Se împuternicește primarul comunei Cozma pentru semnarea Actelor adiţionale la
Contractele de închiriere menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţia Prefectului jud.Mureş, Primarul
comunei Cozma, Compartimentului Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe şi Responsabilului
Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cozma care vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
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