ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii termenului iniţial de inchiriere a bălții de pescuit
Cutoș
CONSILIUL LOCAL MACEA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 03 2016;
Văzând:
- expunerea de motive nr. 576/29 01 2016 a iniţiatorilor proiectului de hotărâre;
- Hotărârea Consiliului local Macea nr.65/27 11 2014 cu privire la aprobarea închirierii
prin licitaţiei publică a belţii de pescui Cutoş;
- contractul de închiriere nr. 1878/01 04 2015 din comuna Macea şi Asociaţia
Pescarul Măcean, având ca obiect închirierea pe o perioadă de 10 ani a imobilului
evidențiat în CF nr. 301366, cu nr. cad 301366, având o suprafață de 52937 mp, balta
Cutoș;
- raportul de specialitate al compartimentului administrarea domeniului public nr.
2004/28 03 2016,
- caietul de sarcini, documentația de atribuire prin licitație publică a bălții de pescuit
Cutoș;
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Macea;
- prevederile art.36 alin.2 litera c, art.123 alin.1 si alin.2 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1777-1823 din Codul Civil;
În temeiul, art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă prelungirea cu 20 de ani a termenului iniţial al contractului de
închiriere nr. 1878/01 04 2015 dintre comuna Macea şi Asociaţia Pescarul Măcean,
având ca obiect imobilul evidențiat în CF nr. 301366, cu nr. cad 301366, balta Cutoș.
Art.2 Se aprobă actul aditional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 1878/01 04
2015 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Macea, care va semna actul aditional nr. 1 la contractul de închiriere nr.
1878/01 04 2015, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, Instituția Prefectului
Județului Arad și se aduce la cunoștință publică prin postare pe siteul comunei Macea.
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