
 COMUNA   RO M Â N E Ș T I 
    JUDEȚUL BOTOȘANI 
             P R I M A R, 
 

PROIECT DE HOTARÂRE 
Privind încetarea, înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, a contractului de 

concesiune nr.2112 din 10.04.2012 
 

         Consiliul local al comunei Românești, județul Botoșani, întrunit în ședința sa ordinară din 30 

ianuarie 2020 ; 

         Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Românești, domnul Buzoianu 

Dumitru,cu privire la necesitatea încetării contractului  de concesiune nr.2112/2012  și luarea unor 

măsuri de administrare a pășunii comunale, pentru anul 2020 ; 

        Văzând referatul de specialitate al viceprimarului și contabilului Primăriei,  precum și prevederile 

Contractului de concesiune nr.2112 din 10.04.2012 încheiat între Comuna Românești și Asociația 

Fermierilor din comuna Românești, județul Botoșani – art.VIII- Încetarea contractului de concesiune ; 

         Având în vedere că Asociația Fermierilor, prin președinte, și-a exprimat intenția sa de reziliere a 

Contractului de concesiune, prin notificarea sa ,înregistrată la Primăria Românești cu nr.6670 din 

17.12.2019  

        Tinând cont de prevederile  art.9  din OUG nr.34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea 

și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, modificată și completată prin Legea nr.86/2014 ,precum și Legea nr.44/2018;a 

revederilor art.129 alin.(2) lit. c ) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României ; 

         În temeiul art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ al României; 

                                                                     H O T A R A Ș T E : 

        Art.1. Contractul de concesiune nr.2112 din 10.04.2012  încheiat  cu Asociația Fermierilor 

Românești, încetează  cu data prezentei , înainte de expirarea duratei stabilite inițial, așa cum este 

prevăzut la pct.VIII . art.(8) (1)  pct.1 ,, prin înțelegerea părților, pentru motive întemeiate, verificate 

și acceptate de concedent, sub condiția achitării de către concesionar, a redevenței și a altor obligații 

izvorâte din contract ,,. 

       Art.2. Primăria comunei Românești, va adopta  măsurile corespunzătoare pentru administrarea 

pășunii comunale în anul 2020, conform prevederilor legale în vigoare. 

      Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează domnul 

Primar , Buzoianu Dumitru prin aparatul de specialitate. 

                 P R I M A R, 
         Ing.Buzoianu Dumitru                                                                 Vizat pentru legalitate, 
                                                                                                                           Rusu Magdalina 
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