
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTARÂRE 

privind aprobarea Actului Adi ţional nr.1 la Contractele de închiriere, încheiate cu 
“Asociaţia Crescătorilor de Animale Vînători Neamţ” 

  
Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
             Văzând adresa nr. 8697 din 10.12.2015 a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Vînători 
Neamţ, prin care solicită amânarea plăţii diferenţei de chirie pentru anul 2015, aferentă contractelor 
de închiriere a păşunilor de pe raza comunei Vînători Neamţ;  

Examinând Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ înregistrat sub nr. 
15 din 04.01.2016 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 
domeniului public şi privat înregistrat sub acelaşi număr; 

Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Vînători 
Neamţ; 

In temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c), ale art 45 alin. (3) şi ale art. 123,  alin. (1), şi 
(2) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1.  Se aprobă Actul adiţional  nr.1 la Contractul de închiriere nr. 2 / 07.05.2014 pentru 

trupul de păşune “Aluni”, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.2.  Se aprobă Actul adiţional  nr.1 la Contractul de închiriere nr. 06/ 19.05.2015 pentru 

trupul de păşune “Spate CAP”, potrivit Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.3.   Se aprobă Actul adiţional  nr.1 la Contractul de închiriere nr. 07 /19.05.2015 pentru 

trupul de păşune”Osoi”, potrivit Anexei nr. 3, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.4.  Se aprobă Actul adiţional  nr.1 la Contractul de închiriere nr. 08 /19.05.2015 pentru 

trupul de păşune  “Casa de Apă”, potrivit Anexei nr. 4, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art.5.   Împuterniceşte primarul comunei Vînători Neamţ pentru semnarea  Actelor 

adiţionale la Contractele de închiriere menţionate la art.1, 2, 3 şi 4 din prezenta hotărâre. 
Art.6. Serviciul Financiar – Contabil, Impozite şi Taxe şi Compartimentul Achiziţii 

Publice şi Administrarea domeniului public şi privat din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Vînători Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7.   Secretarul comunei va prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr.2 
Din 08.01.2016 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Vasile D.URSACHE                                                            

                                                                                         Contrasemnează,   
                                                                                       Secretar,                                                                                                                           

  Total consilieri locali : 15                                                                                                                                          Alina Iuliana FLO Ş 
   Prezenti :   11 
   Pentru  :  10        
   Împotriv ă:-   
   Abtineri :-  1                                                                                                 


