
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

ORAŞUL DOLHASCA  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea încetării Contractului de închiriere nr. 6445 din 02.05.2017, pentru 

suprafața de 16,0472 ha teren pășune, situată în parcela ,,Cărbunărie”, aflată în domeniul 

privat al orașului Dolhasca 

 Consiliul local al oraşului Dolhasca, judeţul Suceava; 

  Având în vedere : 

 -  referatul de aprobare  cu nr. 6547  din 13.04.2022 la proiectul de hotărâre inițiat de Isachi 

Decebal Dumitru , primarul orașului Dolhasca; 

- raportul de specialitate cu nr. 6548 din 13.04.2022, întocmit de Compartimentul Camera 

Agricolă. 

- cererea domnului Șchiopu Vasile cu nr. 5796 din 01.04.2022; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, 

protecţia mediului, servicii şi comerţ ; 

  - raportul Comisiei de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de 

disciplină,apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

  - raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 

activităţi social – culturale, culte, protecţie copii. 

În conformitate cu:                                                                                                                                                                                                                                

 - prevederile  Contractului de închiriere nr. 6445 din 02.05.2017, Capitolul IX,  lit. i);  

-Ordonanța de urgență nr. 34 din 23 aprilie 2013 (*actualizată*) 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

- Hotărârea nr. 1.064 din 11 decembrie 2013   privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

În temeiul art. 129,  alin. (2) lit. c) şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1. Se aprobă încetarea Contractului de închiriere nr. nr. 6445 din 02.05.2017, încheiat între 

Orașul Dolhasca și domnul Șchiopu Vasile, pentru suprafața de 16,0472 ha teren pășune, situată în 

parcela ,,Cărbunărie”, aflată în domeniul privat al orașului Dolhasca. 

Art.2. Primarul oraşului Dolhasca compartimentele aparatului de specialitate al primarului, vor 

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

     Preşedinte de şedinţă              

       Ungureanu Adrian 

 

 

                                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                       Secretarul general al oraşului 

                                                                                                                    Pavăl Maricica 
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