
         ROMÂNIA         

   JUDEŢUL TULCEA                                                                                                                                                                     

   ORAŞUL ISACCEA 

   CONSILIUL LOCAL 
     Nr.48/22.04.2021 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 

privind încetarea contractului de închiriere nr.4853/09.05.2019 încheiat între U.A.T. 

Isaccea și Cujbă Alexandru pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al orașului 

Isaccea 

 
Consiliul Local al oraşului Isaccea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară la data de 29.04.2021, 

legal constituită, fiind prezenţi un număr de ___ consilieri locali; 

     Luând în dezbatere  referatul de aprobare al inițiatorului – Primar – Moraru Anastase 

nr.48/22.04.2021, referatul Compartimentului Cadastru, Registru Agricol, Fond Funciar nr.3674/08.04.2021; 

Având în vedere prevederile :  

 Ordin nr 407/2051/2013, odin comun al MDRAP si MADR, pentru aprobarea contractelor - cadru de  

concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 

oraşelor,  respectiv al municipiilor. 

 prevederile art. 1777-1823 din Legea nr 287/2009, Codul Civil 

 H.C.L. nr.35/29.03.2019 privind aprobarea închirierii pajiștilor din proprietatea privată a orașului 

Isaccea, județul Tulcea 

 Art.IX, lit.i din Contractul nr.4853/09.05.2019 

 

În temeiul art. 139 şi art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1.   Încetarea contractului de închiriere nr.4853/09.05.2019, încheiat între U.A.T. Oraș Isaccea și 

Cujbă Alexandru, pentru suprafața de 12,6722 ha, teren cu destinația pajiște, în temeiul art.IX, lit.i din 

contract, începând cu data de 01.04.2021. 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste Compartimentul Cadastru, 

Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Primăriei orașului Isaccea. 

 
 

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor de resort din cadrul Primăriei orașului 

Isaccea, Instituției Prefectului Județului Tulcea și adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției 

și şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Orașului Isaccea www.isaccea.ro – Monitorul Oficial Local.  
 

Nr.voturi necesare(majoritate absoluta) 8 

Nr.total voturi exprimate  

Nr.voturi impotriva  

Nr.voturi pentru  

Nr.abtineri  

            INIȚIATOR,                        AVIZAT DE LEGALITATE,      

             PRIMAR,                           SECRETAR GENERAL , 

           

         Moraru Anastase                    Moraru  Loredana   
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