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HOTARAREA NR.!l

Privind aprobarea: incheierii unui act aditional la Contractul de inchiriere nr
48/05.05.2014privind inchirierea unei pajisti proprietate privata a comunei Vaideeni

Consiliul Local al comunei Vaideeni , întrunit în şedinţă ordinară în data de 15.02. 2018,
sedintă la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie;

Şedinta este condusă de d-na consilierAndreescu Maria Magdalena.
Analizând expunerea de motive a Primarului comunei Vaideeni, raportul de specialitate

nr.1047 din 12.02.2018, cererea depusa de dl.Craciunescu Nicolae, titularul contractului de
inchiriere prin care solicita modificarea lui si concretizareaacestei cereri prin intocmirea unui act
aditional la contractul de inchiriere

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia;

Tinand cont de prevederile:
' Legii nr,44 din 19.01.2018 pentru modificarea si completarea OUG nr. 34/2013 privind

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si
completareaLegii fondului funciar nr, 18/1991,

' Legea nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu toate modificarile si
completarile ulterioare,

- Hotararea Guvernului 1064/2013, pentru aprobarea normelor metodologice pentru
aplicareaOUG 34/2013, cu toate modificarile si completarileulterioare;

- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice nr.407/31.05.20|3 privind aprobarea contractelor cadru de
concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al
comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor,

' Ordinul 619/2015 emis de Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale cu toate modificarile
si completarile ulterioare, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice
si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art 1 alin (2) si (3) din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nri 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se
aplica in agricultura in perioada 2015-2020

' Codul civil;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Vaideenii Raportul de avizare pentru

legalitate intocmit de secretarul comunei.
S-au respectat prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in

administratiapublica
În temeiul art,45 din Legea 215/2001, privind administratia publică locală cu modificările

şi completărileulterioare, cu un numar de 13 voturi „pentru” adoptă următoarea:

HOTARARE:



Art.1. Se aproba încheierea actului aditional nr.] la Contractul de inchiriere nr. 48/050542014,
titular Crăciunescu Nicolae;
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Primarul comunei Vaideeni—
domnul BalutaAchim Daniel,
Art.} , Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin publicare şi afişaj si va fi comunicata Instituţiei
Prefectuluijudeţului Vâlcea si biroului financiar-contabil,salarizare de catre secretarul comunei
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