
 
 

 

HOTARÂREA NR.21 
Din 8 iunie 2018 

 
privind  denuntarea unilaterala a contractului de arendare nr. 865/05.05.2016 , încheiat intre 

COMUNA TREZNEA  și  BLAJ IOAN FLORIN, TREZNEA Nr.253 
 

CONSILIUL LOCAL TREZNEA 
Întrunit în ședință extraordinară 

 Având în vedere  : 
 - Expunerea de motive prezentată de d-ul Oros Cristian primarul comunei 
înregistrată sub nr.4036/2018 și Referatul intocmit de d-ul Blândaș-Igreț Ioan secretarul 
comunei ; 
 - contractul de arenda nr. 865/05.05.2016 incheiat intre Comuna Treznea si d-ul Blaj 
Ioan Florin din loc. Treznea nr.253, pe o durata de 5 ani ,pentru suprafata de 2,20 ha din 
domeniul public al comunei , situat in imediata vecinatate a obiectivului de investitie  ; 

-  Pentru a evita  cheltiuieli suplimentare in sarcina Comunei Treznea  cu transportul 
materialelor de constructii si a utilajelor pe distante mari in comuna, pentru realizarea 
obiectivului de investiții    „CONSTRUIRE POD PESTE RAUL TREZNEA IN LOCALITATEA 
TREZNEA,JUDETUL SALAJ”   in anul 2018 ; 

- prevederile art. 1276 alin. (2)    din  Cod civil,este oportuna denuntarea unilaterala  
a contractului cu acordarea unei termen de preaviz de 21 zile, beneficiarului contractului de 
arendare ; 

- Conform art. 123, alin.(1) coroborat cu art.125 coroborat. din Legea 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată ,cu modificările  și completările ulterioare  
consiliile locale ;  

 În temeiul art. 45 , alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locala, 
republicată cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aproba denuntarea unilaterala a contractului de arenda nr. 865/05.05.2016 

incheiat intre Comuna Treznea si d-ul Blaj Ioan Florin. 

 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL SĂLAJ 

CONSILIUL LOCAL AL  
COMUNEI TREZNEA 

 



Art. 2. In vederea respectarii dispozitiilor art. 1276 alin 2 Cod civil ,oportuna 
denuntarea unilaterala a contractului se va face cu acordarea unei termen de preaviz de 21 
zile beneficiarului contractului de arendare. 

Art.3 Persoana nemultumită de prezentul act administrativ se poate adresa 
Tribunalului Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2005 privind contenciosul 
administrativ. 

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează d-ul  primar Oros 
Cristian . 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la : 
- Instituția prefectului județului Sălaj 
- Primarul comunei ; 
- Blaj Ioan-Florin,Treznea nr.253; 
- Locuitorilor comunei prin afișare; 
- Dosar de ședință 
- Dosar hotărâri; 

 
 
  PREŞEDINTE DE SEDINTĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ:  
    PUȘCAȘ IONEL-DOREL                          SECRETAR AL COMUNEI, 
               BLÂNDAŞ-IGREŢ IOAN  

 
 
 
            CONSILIERI PREZENTI…………..6 
 CONSILIERI ABSENTI……………..3 
 VOTURI PENTRU…………………..6 
 VOTURI IMPOTRIVA……………….- 
   
 
 

 
 

 
 

   


