
 

ROMANIA 

RO ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 / 712412 

e-mail zagar.cjmures.ro 

       

  HOTARAREA Nr……. 
 Din 29.10.2012 

 

Cu privire  la inchirierea suprafetei de teren de 25 mp pentru  

punctul de colectare a laptelui in comuna Zagar,sat Zagar 

  

 

CONSILIUL LOCAL  ZAGAR 

JUDETUL  MURES 

 

 

 

Avand in vedere prevederile  

- Prevedrile Ordonantei Guvernului nr.71 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 

- Prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- In temeiul  art.10art.36 alin.2,lit.b,c ,alin 5,lit.b ,art.40  si art 45 al.3 coroborat cu art.115 

,alin.1,lit.b   din Legea  nr.215/2001  privind administratia publica locala republicata. 

 

 

 

H O T A R A S T E  
 

 

 

Art.1. Se aproba inchirierea  prin procedura  de incredintare directa   a suprafetei de teren de 25 

mp apartinand domeniului public ,situat  langa remiza PSI Asociatiei  crescatorilor de taurine  

reprezentata prin dl. Libeg Gheorghe  in calitate de presedinte . 

 Pe terenul susenuntat este amplasata constructia de la SC. Hochland  privind colectarea 

laptelui care trece in administrarea asociatiei crescatorilor de taurine.al comunei Zagar,sat 

Zagar. 

Art.2. Se aproba chiria anuala de 120 lei /an reprezentand contravaloarea chirie si va fi 

indexata conform indicelui de inflatie anual. 

Art.3. Durata închirierii va fi de 3 ani, începând cu data de 01.11.2013, cu posibilitatea de 

prelungire prin act additional. 

Art.4.Prezenta hotarare se comunica primarului,Compartimentului impozite si taxe  si 

Institutiei Prefectului. 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA  

ORT CALIN IOAN  

 

 

Contrasemneaza  
Secretar 

Maria Cosmina ONET 

 



 

 

ROMANIA 

RO ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 / 712412 

e-mail zagar.cjmures.ro 

           P R O I E C T  

 

  HOTARAREA Nr……. 
 Din 29.10.2012 

 

Cu privire  la inchirierea suprafetei de teren de 25 mp pentru  

punctul de colectare a laptelui in comuna Zagar,sat Zagar 

  

 

 

PRIMARUL COMUNEI   ZAGAR 

JUDETUL  MURES 

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile ș 

- Prevedrile Ordonantei Guvernului nr.71 / 2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 

- Prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 

- In temeiul  art.10art.36 alin.2,lit.b,c ,alin 5,lit.b ,art.40  si art 45 al.3 coroborat cu art.115 

,alin.1,lit.b   din Legea  nr.215/2001  privind administratia publica locala republicata. 

 

 

 

P R O P U N E  
 

 

 

Art.1. Se aproba inchirierea  prin procedura  de incredintare directa   a suprafetei de teren de 25 

mp apartinand domeniului public ,situat  langa remiza PSI Asociatiei  crescatorilor de taurine  

reprezentata prin dl. Libeg Gheorghe  in calitate de presedinte . 

 Pe terenul susenuntat este amplasata constructia de la SC. Hochland  privind colectarea 

laptelui care trece in administrarea asociatiei crescatorilor de taurine.al comunei Zagar,sat 

Zagar. 

Art.2. Se aproba chiria anuala de 120 lei /an reprezentand contravaloarea chirie si va fi 

indexata conform indicelui de inflatie anual. 

Art.3. Durata închirierii va fi de 3 ani, începând cu data de 01.11.2013, cu posibilitatea de 

prelungire prin act additional. 

Art.4.Prezenta hotarare se comunica primarului,Compartimentului impozite si taxe  si 

Institutiei Prefectului. 

 

 

 

 

PRIMAR 

TANTAREANU CORNEL ADRIAN  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

 

Cu privire  la inchirierea suprafetei de teren de 25 mp pentru  

punctul de colectare a laptelui in comuna Zagar,sat Zagar 

 

 

 

       
        Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire  

la cu privire  la inchirierea suprafetei de teren de 25 mp pentru punctul de 
colectare a laptelui in comuna Zagar,sat Zagar. 
    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica 
locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de resort  
este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  
 
 
 

SECRETAR 

Maria Cosmina ONET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  
 

Cu privire  la inchirierea suprafetei de teren de 25 mp pentru  

punctul de colectare a laptelui in comuna Zagar,sat Zagar 

 

 

       
       Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire  

la inchirierea suprafetei de teren de 25 mp pentru punctul de colectare a laptelui 
in comuna Zagar,sat Zagar. 

     Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001 privind administratia  
publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 
specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 
PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 

SPECIALITATE  



ISTOICA ALIN EUGEN        MARIA COSMINA ONET  
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