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privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 4848 din
30.05.2019, încheiat între UAT BIăgeşti şi dl. Andrieş Viorel,

Pentru suprafaţa de 32,94 ha teren pajişti domeniul privat al comunei,
motivat de neîndeplinirea clauzelor din contract(neplata chiriei)

Consiliul local al comunei Blăgeşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă
ordinară;

Având în vedere prevederile OUG nr. 34/2013 şi OMADR nr. 407/2051;
Având în vedere Referatul nr.13341l4.02.20 19 a d-nei Găină Maria, Referent Contabilitate

venituri, care arată că dl. Andrieş Viorel are în fiecare an restanţe acumulate din cauza neplăţii
chiriei pe teren, stabilite în contract ca fiind clauză de reziliere şi care propune rezilierea
contractului motivat de neplata chiriei,

Având în vedere că, în Contractul nr. 4848/2016 privind închirierea suprafeţei de 32,94 ha
pajişti din domeniul privat al comunei BIăgeşti, d-Iui Andrieş Viorel, este specificat, printre altele
că "neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului",

Având în vedere faptul că d-Iui Andrieş Viorel i s-a comunicat periodic aceasţă situaţie a
neplăţii chiriei iar la data de 2 mai 2019 i s-a comunicat, cu semnătura de luare la cunoştinţă,
Notificarea nr. 1334 cu atenţionarea faptului că i se va propune rezilierea contractului,

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului,
În temeiul prevederilorart. 38 alin.(l) lit."f'",g",,,h", art.45(I)şi art.125,alin(2)

din Legea nr.215/200 1 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂsTE:

Art.1. Se aprobă rezilierea Contractului nr. 4848/30.05.2016 privind
închirierea, către dl. ANDRIEŞ VIOREL, a suprafeţei de 32,94 ha teren agricol _
pajişti domeniul privat al comunei Blăgeşti, motivat de neîndeplinirea unor clauze
din contract (neplata chiriei calculată din anii anteriori).

Art.2. Primarul, împreună cu aparatul de specialitate, va face toate demersurile
legale şi necesare pentru a recupera de la dl. Andrieş Viorel, sumele restante
reprezentând chirie,impozit pe teren, penalităţi, ş.a., potrivit legislaţiei şi
documentelor existente la compartimentul impozite şi taxe.
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Art.2. dl. Andrieş Viorel poate face plângere împotriva prezentei, potrivit
Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.3. Prezenta va fi comunicată compartimentelor agricol, contabilitate, d/lui
Andrieş Viorel , APIA Bacău şi Instituţiei Prefectului jud. Bacău.
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