
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind transmiterea dreptului de închiriere a pășunii comunale din localitatea Gavojdia, lot 

GT6, în suprafaţă de 900 mp în favoarea numitului Coreniuc Constantin - Petru 
 

Având în vedere: 

- contractul de închiriere nr.1710/20.04.2018 al domnului Istrate Traian  

- cererea numitului Coreniuc Constantin - Petru înregistrată la nr. 208/17.01.2023 și cererea 

numitului Istrate Traian înregistrată la nr.324/25.01.2023 

- adeverința n r.36/12.02.2023 eliberată de medic veterinar Cubin Ioan 

Ţinându-se seama de referatul de aprobare al primarului nr.789/15.02.2023 prin care se propune 

transmiterea dreptului de închiriere către noul proprietar al ovinelor pentru care s-a închiriat pășunea 

comunală și referatul compartimentului agricol nr.790/15.02.2023 și avizul consultativ al comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrate la nr. 980/22.02.2023 

În temeiul prevederilor  

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.c), art.139 alin.3 lit.g) și art.196 alin.1 lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ 

Consiliul Local al comunei Găvojdia 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1 – Se aprobă transmiterea dreptului de închiriere asupra  pășunii comunale în suprafață de 7,10 

ha, înscris în CF nr.400884 nr. cadastral 400884 – 4,60 ha și CF nr.400085 nr.cadastral 400085 – 2,50 ha, 

situată în localitatea Gavojdia lot TG6, în favoarea numitului Coreniuc Constantin – Petru, urmare a 

preluării de către acesta a animalelor din exploatația numitului Istrate Traian. 
Art.2 – (1) Se aprobă încheierea unui nou contract de închiriere între Comuna Gavojdia și numitul 

Coreniuc Constantin – Petru, în aceleași condiții contractuale din contractul de închiriere nr.1710/20.04.2018, 

inclusiv respectarea duratei contractului și a chiriei anuale. 

Art.3 - Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu semnarea contractului de concesiune. 

Art.4 - La data prezentei hotărâri se reziliază contractul de închiriere nr. 1710/20.04.2018 al 

domnului Istrate Traian. 

Art.5 - Se împuterniceşte domnul primar Stoica Dănuţ cu ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art.6 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş 

- Primarului comunei Găvojdia 

- domnului Istrate Traian 

- domnului Coreniuc Constantin - Petru 
- Se face publică prin afișare pe site www.comunagavojdia.ro 

 

                         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                        PETRICĂ – CORIOLAN ȚÎRU     CONTRASEMNEAZĂ 

                     SECRETAR GENERAL 

               MOICA LENUŢA 

 

 

GAVOJDIA, 22.02.2023 

NR.18 

 

 
 Nr. consilieri total 11, nr. consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr. abțineri 0 

http://www.comunagavojdia.ro/

