ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 14
din 10. 03. 2021
privind : modificarea contractelor de concesiune a pasunii proprietate publica a
UAT Comuna Foltesti, judetul Galati.
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 1119 din 05.03.2021.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 10.
03. 2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi - primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 1120/05.03.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1121 din 05.03.
2021.
Avand in vedere Avizul comisiei de specialitate .
Analizand Planul de Amenajare Pastorala, comuna Foltesti, judetul Galati,
aprobat prin H.C.L. nr. 18 din 18.03.2016.
Avand in vedere dispozitiile Anexei nr. 1 din Ordinul comun nr. 407/2051 din
31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor ;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c si alin.(6) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
In baza art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .

HOTARASTE

:

Art.1. – (1) Se aproba modificarea contractelor de concesiune a pasunii
proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, prin acte adiționale
încheiate între părțile contractante .

(2) Actul aditional prin care se modifica contractele de concesiune
este cuprins in anexa nr. 1 la prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta.
Art.2. – Constatarea executarii lucrarilor de intretinere sau a neexecutarii
acestora, se face prin proces verbal (insotit de documente doveditoare, dupa caz),
incheiat de viceprimarul comunei Foltesti, pana cel tarziu la data de 30 Decembrie a
fiecarui an.
Art.3. – Compartimentele achizitii publice si fond funciar din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Foltesti, vor incheia actele aditionale la
contractele de concesiune, care vor fi aduse la cunostinta concesionarilor .

Art.4. - Se împuterniceşte Primarul comunei Folteşti să încheie şi să semneze
actele aditionale .
Art.5. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul
Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANAILA PAUL

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

