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HOTĂRÂREA NR 31 

Din 19 mai 2015 

 

Privind aprobarea încetării unor contracte de concesiune pentru terenuri din domeniul 

privat al oraşului Ungheni, păşuni din islazul comunal 

  

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată din data de 19 mai 

2015, 

 

    Luând în dezbatere proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni, 

   Avînd în vedere Referatul de aprobare nr.2873/15.05.2015, a domnului Prodan Victor -

primarul oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr.2874/15.05.2015 a domnului Platon 

Mihail-şef serviciu adm. publică, Raportul de specialitate nr. 2875/15.05.2015 a doamnei 

Chiorean Camelia, consilier/jurist,  

   Având la baza proprietăţii Ordinul Prefectului nr. 26 din 09.03.1999 privind trecerea în 

proprietate privată a oraşului Ungheni a Islazurilor comunale, 

   Luând în considerare prevederile art.551, art.552, art.553, cap.II. din Legea nr.287/2009 , noul 

cod civil, republicat în 2011, art.60 din HG nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de 

bunuri proprietate publică şi ale art. 9, alin.(1) lit.”g” din contractele de concesiune,  

 Luând act de solicitarea nr: 16805/14.05.2015 a Asociaţiei Crescătorilor de bovine şi ovine 

Şăuşa, 

  Ţinând cont de prevederile art.4, din Normele 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,  

   Conform art. 121 alin.(2), art. 36, alin.(1), alin. (5), lit.”b”, art.45, alin. (3), din Legea nr. 215/ 

2001, privind administraţia publică locală, republicată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă încetarea de comun acord, a contractului de concesiune pentru terenul din 

domeniul privat al oraşului Ungheni, păşuni din islazul comunal: 

- Contractul nr.2860/14.05.2013-concesionar Asociaţia Crescătorilor de bovine şi ovine 

Şăuşa, 

Art.2. Mandatarea Primarului oraşului Ungheni, a domnului Prodan Victor pentru semnarea 

actului adiţional de încetare a contractului de concesiune enunţat la art.1. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, 



-Primarului oraşului Ungheni, 

-Asociaţiei Crescătorilor de bovine şi ovine Şăuşa, 

-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 19 mai 2015 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              CONTRASEMNEAZĂ  
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