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H O T Ă R Â R E A  Nr. 52 
din 31. 05. 2022 

privind aprobarea arendării terenului cu suprafața de 2256 mp – CF 52969 Rosiori, situat în intravilanul 
comunei și în proprietatea comunei Roșiori, pentru desfășurare de activități agricole,  
 
  
            Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;  
          -  Referatul de aprobare nr. 122 din  25. 05. 2022 întocmită de Primarul comunei Roșiori; 
          -  Raportul de specialitate nr.123 din  25. 05. 2022 prin care se  propune aprobarea arendării 
terenului cu suprafața de 2256 mp – CF 52969 Rosiori, situat în intravilanul comunei și în proprietatea 
comunei Roșiori, pentru desfășurare de activități agricole; 
             Având în vedere: - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - 
Partea I privind Codul administrativ, art. 108 lit. e) coroborat cu art. 129, alin. (6); 
                     -  prevederile -   SECTIUNEA a 3-a Reguli particulare in materia arendarii, 
 Art. 1.836. - 1.850. din  LEGEA Nr. 287/2009 (r1) privind Codul civil; 
 
    În baza prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit. c), art. 139 şi art. 196 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

 
Consiliul Local al comunei Rosiori 
 H O T Ă R Ă Ș T E 

 
   Art. 1. Se aprobă darea în arendă a terenului cu suprafața de 2256 mp – CF 52969 Rosiori, situat în 
intravilanul comunei și în proprietatea comunei Roșiori, pentru desfășurare de activități agricole.  
  Art. 2. Contractul de arendă asupra imobilului de la art. 1. se încheie pe o durată de 10 de ani cu 
posibilitate de prelungire prin act adițional în condițiile legii.  
  Art. 3. Nivelul minim al arendei, se stabilește la contravaloarea în lei stabilite de BNR în ziua achitării a 
valorii de 200 euro/ha/an care se indexează anual cu rata inflației anunțate. 
  Art.4.  Se aproba Contractul de arenda prevăzut la anexa nr. 1. la prezenta hotărâre 
  Art.5. Se mandatează primarul comunei Roșiori, ca în numele și interesul comunei Roșiori să semneze 
contractul de arenda prevăzut la art.4. 
  Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza domnul Kelemen Zoltan, primar, 
în calitate de reprezentant legal. 
  Art. 7.  Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial 
al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta 
„HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la afișierul primăriei.          
                                                                                                                                                                            
   
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   11 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  11   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.   

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Roboș Gavril 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


