
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

                                              
HOTĂRÂRE 

  privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune privitor la contractul de închiriere pășune din domeniul 
privat al comunei Gioseni, județul Bacău nr. 1561 din 10.04.2015, pentru suprafața de 19,93 ha pășune   

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de   

18.05.2020; 
 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr.CL/198 din 13.05.2020 , inițiat de primarul comunei ; 

   - referatul de aprobare   nr. CL/199 din 13.05.2020 a primarului comunei , prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea aprobării încheierii unui contract de cesiune privitor la contractul de închiriere pășune din domeniul privat al 
comunei Gioseni, județul Bacău nr. 1561 din 10.04.2015 ; 

- raportul de specialitate nr. CL/198 din 13.05.2020, întocmit de către biroul contabilitate  , prin care se 
motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ; 

   - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/214/215/216 din 18.05.2020; 

În baza prevederilor : 
-  cap.V lit.A pct.2 din contractul de închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău 

nr.1561 din 10.04.2015 încheiat cu dl Țîmpu Mihai ; art.1315 – 1320 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil , 
republicată , cu modificările și completările ulterioare; art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală , republicată ; 

- Hotărârii Consiliului Local Gioseni nr. 17/12.02.2015 de aprobare a închirierii pășunilor din domeniul privat al 
comunei Gioseni, județul Bacău; 

Luând în considerare: 
-  Hotărârea Consiliului Local Gioseni nr. 14/30.03.2020  privind aprobarea încheierii unui contract de cesiune 

privitor la contractul de închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău nr. 1561 din 10.04.2015 ;  
- cererea nr. 1232 din 07.05.2020 a dnei Păduraru Cristina , administrator a I.I. Păduraru Cristina . cu sediul 

social în sat/comuna  Gioseni , str.Părului nr.17 ,prin care solicită cesiunea  suprafeței de 19,93 ha pășune înscrisă în 
contractul de închiriere nr. 1561 din 10.04.2015, chiriaș dl. Țîmpu Mihai; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.139 alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit.a) ,  
art.197 alin.(1),(2),(4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE  : 

 
               Art.1.(1) Se aprobă încheierea unui contract de cesiune între UAT comuna Gioseni - în calitate de 

contractant cedat , dna Păduraru Cristina , administrator a I.I. Păduraru Cristina , cu sediul social în sat/comuna  Gioseni 
, str.Părului nr.17 – în calitate de cesionar și dl. Țîmpu Mihai, domiciliat în sat/comuna  Gioseni - în calitate de cedent  , 
prin care cesionarul preia de la cedent suprafața de 19,93 ha pășune , precum și cota parte din drepturile și obligațiile pe 
care cedentul le deține conform  contractului de închiriere pășune din domeniul privat al comunei Gioseni, județul Bacău 
nr. 1561 din 10.04.2015. 

           (2)  Chiriașul cesionar I.I.Păduraru Cristina  preia cota parte din datoriile scadente la data de 1.06.2020 
pe care chiriașul cedent dl. Țîmpu Mihai le are față de bugetul local al comunei Gioseni în baza contractului de închiriere 
 nr. 1561 din 10.04.2015 și pe care se obligă să le achite integral ( taxă / impozit teren ) până la data încheierii 
contractului de cesiune , dar nu mai târziu de 31.05.2020. 
           (3)  Neîndeplinirea obligației asumate conform alin.(2) conduce la imposibilitatea încheierii contractului de 
cesiune și la revocarea prezentei hotărâri. 
 Art.2.     Se împuternicește domnul Bernadin Tamaș - primarul comunei Gioseni să semneze contract de 
cesiune precizat la art.1.  
              Art.3.      Primarul comunei  , prin Biroul contabilitate,  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 
              Art.4.      Prin grija secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului Județului Bacău , 
primarului comunei , biroului de specialitate precizat la art.3, titularilor precizați la art.1   și va fi adusă la cunoștința 
publică,în condițiile legii. 
 
              Președinte de ședință 

Consilier,       
              Mihăeș Ianoș       Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
         Secretar general  comună,  
            Cristina Sandu 
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