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HOT RÂREAăănr.74 
Din 30.12.2015 

privindăaprobareaăactuluiăadi ionalădeămodificareăînăparteăaăContractului 
deăÎnchiriereănr.ă503ădină26.03.2012ăîncheiatăîntreăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişăşiă

Asocia iaăCresc torilorădeăAnimaleă“FERMIERUL”ăGroşeni,ăjud.ăArad 
 

          ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă30.12.2015ă
, ora 1200 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă9ăconsilieriădinătotalulădeă11ă. 
 
                    Având în vedere : 

 
      Proiectul de hotarare initiat de d-l primar  , 
      Hotararea Consiliului local Archis cu nr.22/2011 privind inchirierea pasunii satului Groseni 
Asocia iei Cresc torilorădeăAnimaleă“FERMIERUL”ăGroşeni,ăjud.ăArad 
     ContractulădeăÎnchiriereănr.ă503/26.03.2012ăîntreăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişăşiăAsocia iaă
Cresc torilorădeăAnimaleă“FERMIERUL”ăGroşeni,ăjud.ăArad; 
      Prevederile art. 1243ăşiăart.ă1270ăalin.2ădinăLegeaă287/2009ăprivindăCodulăCivil; 
      Prevederile art.ă 36,ă alin.ă 1,ă alin.2,ă lit.ă că şiă alin.ă 5ă lit. b , art.121 din Legea nr. 215/2001 
republicata, legea administra ieiăpubliceălocaleă,actualizat ă 
      Votulă”pentruă”ăaă9ăconsilieriă, 
 
 Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegea Administra ieiăPubliceăLocaleă 

 
HăOăTă ăRă ăŞăTăEă: 

 
      Art.1. (1) Seă aprob ă majorareaă cuă 16 euro/an/hectar, pentru anul 2015 a nivelului chiriei 
aferente Contractului de Închiriere nr. 503/26.03.2012 pentru suprafata de 258 ha pasune a satului 
Groseni aşaăcumăesteăprev zutăînăactulăadi ionalăanex ălaăcontractulădeăînchiriereă,ăactăaditional care 
constituie Anexa si faceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre; 
      (2) Sumaă rezultat ă dină majorareaă chirieiă vaă fiă utilizat ă deă proprietară exclusivă pentruă plata 
Amenajamentuluiă Pastorală înă cursă deă realizareă peă suprafataă închiriat ă conformă contractuluiă
mentionat mai sus, pentru suprafata de pasune folosita de satul Groseni ; 
     (3) Celelalte prevederi ale Contractului de Închiriere nr. 503/26.03.2012ă r mână valabileă şiă înă
vigoare. 
      Art.2. Seă împuterniceşteă Primarulă comuneiă Archişă s ă semnezeă înă numeleă şiă peă seamaă
ConsiliuluiăLocalăArchişăactulăadi ionalămen ionatămaiăsus; 
      Art.3.  Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste d-l Valea Nicolae 
primarul comunei Archis . 

   
     Prezenta Hotărâre se comunică : 

- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă, 
- Asociatia Fermierul Groseni  , 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 

           
 

            PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSECRETAR 
 
                  FLORIN   DENUT                                                                     Gheorghe-Florin ANTA 



 
ROMÂNIA                                                                                 ASOCIATIA CRESCATORILOR  
JUDE ULăARADăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăDE ANIMALE   “FERMIERUL”ă
CONSILIULăLOCALăARCHIŞăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăGROŞENIăJUD.ăARAD 
NR. ........ DIN ...............                                                      NR. ..........  DIN .............. 

 
 
 

ACTăADI IONAL NR. 2 
de modificare în parte a Contractului de Închiriere 

nr. 503 din 26.03.2012 
 

 
 Art. 1 P rtileăcontractante  

A.ăConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchiş,ăcuăsediulă înăComunaăArchiş,ănr.ă97,ă judetulăArad,ă
telefon 0257/323553, 0257/323503, Fax 0257/323633, CIF 3520172, reprezentat prin PRIMAR 
Valea Nicolae, denumit în continuare proprietar  si 

B. Asociatia Crescatorilor deăAnimaleă“FERMIERUL”ăGroşeniăjud.ăArad cu sediul în 
Groşeniă com.ă Archişă nr.ă 314/A,ă jud.ă Arad,ă înregistrat ă înă Registrulă Specială ală Asocia iiloră şiă
Funda iilorăsubănum rulă4/30.03.2011,ăconformăÎncheieriiănr.ă381/2011ăaăJudec torieiă Ineu,ăavandă
Cod de Înregistrareă Fiscal ă (C.I.F.)ă 28329284,ă reprezentat ă prină PRESEDINTEă Vanciă Hostilă 
denumit ăînăcontinuareăchiriaş. 

În temeiul art.ă1243ăşiăart.ă1270ăalin.2ădinăLegeaă287/2009ăprivindăCodulăCivil şiăavândăînă
vedereăacordulăp r ilor, între noi a intervenit prezentul actăadi ional: 
 

Art. 2. (1) Seă modific ă pentruă anulă 2015 cuantumulă chirieiă aferenteă suprafe eiă deă 258 
hectare pasune a satului Groseni închiriat ăînăbazaăContractuluiădeăÎnchiriereănr.ă503/26.03.2012ăînă
sensulăc ăseămajoreaz ănivelulăchirieiăcuăsumaăde 16 euro/an/hectarăfa ădeăvaloareaăprev zut ă înă
art. 5 alin. 1 din contract  . 

(2) Sumaă rezultat ă dină majorareaă chirieiă vaă fiă utilizat ă deă proprietar exclusiv pentru plata 
Amenajamentului Pastoral în curs de realizare pe suprafataă închiriat ă conformă contractului 
mentionat mai sus, pentru suprafata de pasune folosita de satul Groseni ; 

Art. 3 Celelalte prevederi ale Contractului de Închiriere nr. 503/26.03.2012 r mânăvalabileă
şiăînăvigoare. 

Art. 4 Plataăchirieiăstabilit ăînăcondi iileădeămaiăsusăseăfaceăîn termenădeă15ăzileălucr toareădeă
laăcomunicareaădeăc treăproprietarăc treăchiriaşăaăînştin riiădeăplat . 

Art. 5 Prezentulă actă adi ională esteă valabilă doară pentruă anulă 2015 intr ă înă vigoareă dup ă
aprobareaădeăc treăConsiliulăLocalăArchişăşiăluareaăînăeviden ăprinăînregistrareădeăc treăp r i. 

 
Încheiatăast ziă…….. înădou ăexemplareăoriginaleădintreăcareăunulă laăproprietară şiăunulă seă

comunic ăcuăchiriaşulăîmpreun ăcuăhot râreaăConsiliuluiălocalăArchişădeăaprobareăaăsa. 
 

  
                       PROPRIETAR                                                                 CHIRIAŞ 
      ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişăăăăăă               Asoc.ăCresc.ădeăAnimaleă“FERMIERUL” 
Groşeni 
          prin Primar VALEA NICOLAE                                     prinăPreşedinte VANCI HOSTIL 
  
 
                Presedinte  de sedinta                                                                    Secretar 
 
                 FLORIN  DENUT                                                               FLORIN  ANTA 


