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CONSILIUL LOCAL 

                                                  

 

    H O T Ă R Â R E A  nr.48/2021 

privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 2585/08.05.2008, cu privire la imobilul înscris 

în CF 2984 al comunei Săsciori, cu nr. cad/top148/1/2, în suprafață de 101 mp - proprietatea 

comunei Săsciori, jud. Alba 

 Consiliul local al comunei Săsciori, județul Alba întrunit în şedinţă – ordinară cu 

convocare de îndată- în ziua de  27 august 2021, ora 16,30 ; 

 Având în vedere: 

-Adresa nr.5748/25.06.2021  a R.A.L Ocolul Silvic Valea Sebeșului R.A prin care se solicită 

rezilierrea contractului de închiriere nr. 2585/08.05.2008, încheiat între PRIMĂRIA COMUNEI 

SĂSCIORI și OCOLUL SILVIC VALEA SEBEȘULUI R.A, cu sediul în sat Săsciori, 

str.Subgrădini, nr.362B  ; 

-Contractul de  închiriere nr. 2585/08.05.2008, încheiat între PRIMĂRIA COMUNEI SĂSCIORI și 

OCOLUL SILVIC VALEA SEBEȘULUI R.A; 

-Actul adițional nr.1/2013 la  Contractul de  închiriere nr. 2585/08.05.2008, încheiat între 

PRIMĂRIA COMUNEI SĂSCIORI și OCOLUL SILVIC VALEA SEBEȘULUI R.A 

 Luând în dezbatere: 

 -PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr.166/27.08.2021 întocmit de către inițiatorul 
proiectului de hotărâre, Viceprimarul comunei Săsciori, dl.Nicoară Gheorghe; 
 -Referatul de aprobare nr.167/27.08.2021, a proiectului de hotărâre întocmit de către 

inițiatorul proiectului de hotărâre, Viceprimarul comunei Săsciori, dl.Nicoară Gheorghe; 

 -Raportul de specialitate  nr.168/27.08.2021,  întocmit de către dl. Muntean Ioan Marius -

consilierul Primarului comunei  Săsciori ; 

 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 -pentru agricultura, economico-

financiara, amenajarea teritoriului si urbanism; 

 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 -juridică și de disciplină, protecția 

mediului și turism 
 În conformitate cu  prevederile:   
-Contractului de  închiriere nr. 2585/08.05.2008, încheiat între PRIMĂRIA COMUNEI SĂSCIORI și OCOLUL 
SILVIC VALEA SEBEȘULUI R.A; 

 În temeiul art. 129 alin.2 lit.c și art. 196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019- Codul administrativ 
   

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Cu data adoptării prezentei hotărâri se reziliază Contractul de  închiriere nr. 

2585/08.05.2008, încheiat între PRIMĂRIA COMUNEI SĂSCIORI și OCOLUL SILVIC VALEA 

SEBEȘULUI R.A, având ca obiect cedarea temporară a dreptului de folosință asupra, imobilulului 

înscris în CF 2984 al comunei Săsciori, cu nr. cad/top148/1/2, în suprafață de 101 mp - proprietatea 

comunei Săsciori, jud. Alba. 

 Art.2.Imobilul menționat la art.nr.1 rămâne în domeniul privat al Comunei Săsciori. 

 Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul  Comunei Săsciori, 
prin Compartimentul financiar contabil. 
 Art.4. Cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ competentă , potrivit 
prevederilor Legii nr.554/2004. 



 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului UAT SĂSCIORI, în termenul 

prevăzut de lege: Instituţiei Prefectului-judeţul Alba, Primarului comunei Săsciori, Compartimentului 

financiar contabil, R.A.L Ocolul Silvic Valea Sebeșului R.A , în spațiului accesibil publicului, precum și pe 

pagina de internet www.comunasasciori.ro. 

 

Săsciori la 27 august 2021 

 

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                CONSILIER,                       p. Secretarul general al comunei, 

             MIRCA NICOLAE                      Maria-Monica Ilea 

 

 


