ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 53/27.05.2015
privind aprobarea preluarii dreptului de inchiriere de la dl. Cergau Costel, titular al
contractului de inchiriere nr. 05/Î/10.04.2015, către dl. Moroianu Nicu
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi
avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de reglementările:
- contractului de inchiriere nr. 05/Î/10.04.2015 încheiat între Comuna Frecatei în
calitate de locator şi dl. Cergau Costel în calitate de locatar;
- Legii nr. 278/2009 privind Codul Civil;
Luand in considerare cererea dlui. Cergau Costel inregistrata la Primaria Frecatei
sub nr. 3425/04.05.2015, prin care solicita preluarea contractului de inchiriere de catre
Moroianu Nicu, precum si acordul de preluare incheat intre cei doi si inregistrat la
Primaria Frecatei sub nr. 3426/04.05.2015.
În baza art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5), lit. „a”, art. 45 alin. (3), art. 115 alin. (1)
lit. „b”, art. 123 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificată și completată ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 Se aprobă preluarea dreptului de inchiriere de la dl. Cergau Costel, titular al
acestui drept, stabilit în baza contractului de inchiriere nr. 05/Î/10.04.2015, la dl.
Moroianu Nicu, pentru suprafaţa de 6.740 mp situat în intravilanul localitatii Frecatei,
judeţul Tulcea, T 5, P 108, Lotul nr. 1, înscris în CF nr. 32255.
Art. 2 Obiectul contractului de inchiriere, chiria, durata inchirierii, precum şi celelalte
clauze prevăzute, rămân aceleaşi cu cele stabilite în contractul iniţial, fiind schimbat
numai titularul dreptului de inchiriere în persoana dlui. Moroianu Nicu.
Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul comunei Frecatei, prin compartimentul financiar-contabil şi compartimentul
registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată primarului comunei Frecatei compartimentului
financiar-contabil, dlui. Cergau George Costel, dlui. Moroianu Nicu, Prefectului
Județului Tulcea, și va fi făcută publică prin afișare la sediul instituției.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, 2 „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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