
Nr.6544/08.12.2020 
                                                                                                                                 - PROIECT-
  

                                                    
                                                                     HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2346/30.08.2001 încheiat între 

Primăria Comunei Pojorâta și SC Compania Construcții Feroviare S.A Pojorâta 
 

Consiliul local al comunei POJORÂTA, judeţul Suceava 
 

Având în vedere : 
 
- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Pojorâta, judeţul Suceava,  

înregistrată la nr. 6545 din 08.12.2020; 
- Raportul de specialitate întocmit de domnul Fisuș Toader Daniel  - consilier în cadrul 

biroului financiar contabil, impozite şi taxe, cultură şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, 
urbanism, cadastru, mediu, înregistrat la nr. 6546 din 08.12.2020; 

-Solicitarea SC Compania Construcții Feroviare SA Câmpulung Moldovenesc 
nr.2/325/24.11.2020, înregistrată la Primăria comunei Pojorâta la nr. 3288/25.11.2020; 

- Raportul comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului şi turism din cadrul Consiliului local al comunei Pojorâta, înregistrat la 
nr.6669/14.12.2020; 

-Raportul Comisiei nr.3 pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat la nr. 6670/14.12.2020;  

-Prevederile art.1777-1823 din Legea 287/2009  privind Codul civil – republicată; 
- Prevederile HCL nr. 11 /30.03.2001  privind închirierea prin licitaţie publică a suprafeţei 

de 37.805 mp. teren din domeniul privat al comunei pentru exploatarea pietrei de carieră; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2) lit. ,,c”, alin.6), lit ,,b”, art.139, alin. 1), art.140, 
art.196, alin.1), lit. „a” art.354 și art. 355, art.362, alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 
             H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 
 Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 2346/30.08.2001 încheiat între 
Primăria Comunei Pojorâta și SC Compania Construcții Feroviare S.A Pojorâta a cărui termen va 
expira la data de 31.12.2020.  
 Art.2. Perioada pentru care se aprobă prelungirea contractului de închiriere este de un an 
de zile ( de la 01.01.2021 până la 31.12.2021). 



Art.3. Prelungirea contractului de închiriere menționat la art.1 se va face printr-un act 
adițional, conform anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.4. Preţul cuvenit pentru îndeplinirea actului adiţional,  care va fi plătit proprietarului de 
către chiriaş este de 120.000 lei și 1.000 de tone de piatră pentru perioada 01.01.2021 -
.31.12.2021.   
 Art.5. Primarul comunei Pojorâta, prin biroul financiar – contabil, impozite şi taxe, cultură 
şi bibliotecă, achiziţii publice, fond funciar, urbanism, mediu va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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