
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 225 din 30.07.2019 

privind aprobarea încetării contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în 

domeniul privat al comunei Giarmata nr. R10387/02.05.2018 încheiat cu domnul Bartoș 

Flavius 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data 

de  30.07.2019: 

 Având în vedere: 

 adresa d-lui Bartoș Flavius înregistrată sub nr. 2482/2019 prin care renunță la contractul de 

închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Giarmata nr. 

R10387/02.05.2018 deoarece a vândut efectivul de animale; 

 nota de fundamentare a viceprimarului comunei Giarmata; 

 referatul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic; 

 prevederile art. IX lit.i din contractul de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în 

domeniul privat al comunei Giarmata nr. R10387/02.05.2018 conform cărora contractul încetează 

în cazul vânzării animalelor de către locatar  ; 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata; 

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019privind Codul administrativ; 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

ART.1. Se aprobă încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în 

domeniul privat al comunei Giarmata nr. R10387/02.05.2018 încheiat cu domnul Bartoș Flavius. 

ART.2. Motivul încetării: prevederile art. IX lit.i din contractul de închiriere pentru suprafețele de 

pajiști aflate în domeniul privat al comunei Giarmata nr. R10387/02.05.2018 conform cărora 

contractul încetează în cazul vânzării animalelor de către locatar . 

ART.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei 

Giarmata.. 

ART.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de  9 voturi „pentru”, 0 ,,împotrivă”,                          

0 ,,abțineri”. 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



ART.5. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Compartimentului Agricol; 

 viceprimarului comunei Giarmata; 

 Compartimentului Taxe și Impozite; 

 se va afișa. 
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