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H O T Ă R Â R E A  nr.27
din data de 21.04.2016

Privind încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr.2585 din data de 
27.05.2015 privind închirierea de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Bunesti 

de către Asociaţia Agro-Eco Viscri Weisskirch.

 
                               Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă de îndată la data de 21.04.2016, 
 

                         Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Buneşti privind 
încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr.2585 din data de 27.05.2015 privind 
închirierea de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Bunesti de către Asociaţia Agro-Eco 
Viscri Weisskirch ,   

                                Având în vedere prevederile art.9, alin.(2) din OUG nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; ale Normelor metodologice pentru aplicare 
prevederilor OUG nr.34/2013, coroborate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.(c); alin.(5), lit.b din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

                             În temeiul art.45, alin.(3) din Legea nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1: Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractul de închiriere nr.2585 din data de 
27.05.2015 privind închirierea de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Bunesti de 
către Asociaţia Agro-Eco Viscri Weisskirch.

 
Art.2: Actul adiţional prevede suprafaţa care va fi diminuată din contract şi atribuită fermierilor 

care au ieşit din Asociaţia Agro-Eco Viscri Weisskirch, conform cererilor depuse de 
aceştia şi cu acordul asociaţiei.

Art.3:   Primarul comunei Buneşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
     
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                           SECRETAR   
               Gheorghe MONEA                                                Adrian Gheorghe PĂLĂŞAN

Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 10; voturi  pentru = 9; voturi împotrivă = 0; abţineri = 1. 
Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2  ex.difuzare.


