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H O T Ă R Â R E A nr. 29
Din 27.02.2023

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractual de concesiune
nr. 1 din 08.08.2003

Având în Referatul de aprobare prezentată de dl Barna BARCUI, primar al

Comunei Petreu şi Referatul de specialitate al d-nei referent agricol Eniko-Maria Bălaj,

Analizând cererea nr. 477 din 14.02.2023 depusă de concesionarul Iosif ARPAS

din loc. Petreu nr.20/A, prin care solicită aprobarea încheierii unui act adițional de încetarea

contractului de concesiune nr. 1 din 08.08.2003.

Ținând cont de prevederile alin.(2), art.1270, art. 1321 din Codul Civil - Legea nr.

287/2009 republicată, precum și cele ale HCL nr.20/29.05.2003 privind concesionarea suprafeței

de 3 ha teren neproductiv propritate privată a comunei Abrămuț, (actual comuna Petreu).

Văzând raportul de avizare al Comisiilor de specialitate pentru activităţi economico-

financiare şi agricultură, respectiv pentru activităţi juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului

și urbanism, protecţia mediului şi turism,

Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art. 129, alin (1), lit c), art.139, alin.

(1), art. 196, , alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi

completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PETREU
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.-Se aprobă încheierea actului adițional nr.2 la Contractul de concesiune nr. 1

din 08.08.2003 încheiat între U.A.T. Comuna PETREU (fosta comună Abrămuț) – prin Primăria

comunei Petreu (fosta Primărie Abrămuț) și dl. Iosif ARPAS, domiciliat în loc. Petreu nr.20/A,

conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul Comunei

Petreu.

Art.3.-Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului comunei Petreu;

- Instituţiei Prefectului –Județul Bihor;

- D-lui Iosif ARPAS din loc. Petreu nr. 20 A;

- Compartimentelor Contabililtate şi Agricol- Mediu.

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, -- voturi ”împotrivă”, --
”abțineri”, fiind prezenți 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al
comunei Petreu.

Contrasemnează pentru legalitate

În temeiul art. 243 alin. 1 lit. a din
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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