
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
 
   

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Actelor  adiţionale  la Contractele de  concesiune  

 nr.2/2017, 3/2017, 4/2017,5/2017 și 20/2017 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei  Teaca , întrunit în şedinţă ordinară în data  de 28.02.2019 

  

Avand in vedere  

 - expunerea de motive a primarului  comunei Teaca  nr.1352 din 27.02.2019 

- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate nr.1351 din 27.02.2019 

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

              - Hotărârea Consiliului Local Teaca nr.74/15.12.2014 de aprobare prin licitaţie publică, a 

concesionării pajiştilor şi păşunilor din domeniul public al Comunei Teaca 

 

În temeiul prevederilor  art.36 alin.(5), lit. a), art.123 alin. (1) coroborate cu prevederile  art. 

115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală,  republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  
               Art. 1. Se aprobă actualizarea suprafețelor de pajiști  concesionate prin contractele  

nr.2/2017, 3/2017, 4/2017,5/2017 și 20/2017  conform anexei nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă  Actul adițional – cadru la contractele de concesionare, conform anexei 

nr.2 care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se împuterniceşte  primarul Comunei Teaca  să semneze  Actele  adiţionale  la 

Contractele de concesiune   a suprafetelor  de pasune actualizate . 

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei si 

persoana responsabilă cu întocmirea actelor adiționale. 

Art.5. Prezenta hotarare s-a adoptat cu  15   voturi „pentru” din  15   consilieri  prezenți,  din 

15 consilieri în funcție și se comunică cu: 

- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud 

- Primarul comunei 

- Doamnei Atodirese Tatiana 

 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       CONTRASEMNEAZĂ, 
 

Buga Gheorghe SECRETAR, 

 Cioșan Ana 

 

 

 

Nr.13 din 28.02.2019 

 



Anexa 2 la H.C.L.nr.____/2019 

 

ACT ADIŢIONAL 

  Nr.__/_______________ 

  la Contractul  de  concesiune nr............./2017 

 

 

I. Partile contractante: 

 

1.Comuna  Teaca - unitate administrativ teritorială, cu sediul în localitatea  Teaca  nr.598, 

judetul Bistrița-Năsăud, reprezentată prin primar - Muntean Damian Iustian  in calitate de  

concedent  pe de o  parte ,  

 

2.P.F./A.C.T.…………………………reprezentată de ......................................................   

avand  calitatea de concesionar,  

pe de  alta parte , 

au    convenit   la  modificarea   Contractului    de concesionare    nr. .................................., 

după cum urmează: 

Titlul II.Obiectul contractului,  va avea următorul conținut: 

„Obiectul prezentului contract îl constituie concesionarea pajiștii aflate în domeniul public al 

comunei Teaca pentru pășunatul unui număr de ______ animale din specia bovine, situată în 

................................................................................................................................................................

.., în suprafață de........................ha (identificată) așa cum rezultă din schița anexată.” 

 

Titlul IV.Prețul concesiunii(redevența), va avea următorul conținut: 

„Prețul concesiunii este de .............lei/ha/an, redevența anuală (nr.ha x preț pe ha) fiind în 

valoare de ...................lei/an.” 

  Celelalte  prevederi ramân nemodificate . 

 

                                                                          Partile: 

 

                   1.Comuna Teaca ,                                         2. ___________________________ 

                         primar     

 

             ……………………………….                         ........................................                      
   


