ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
HOTĂRÂREA
nr. 03/2015
privind modificarea art.2. al Contractului de administrare nr. 5464/30.10.2008, încheiat între
Consiliul local al comunei Orlat şi Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A.
Consiliul local al comunei Orlat, jud.Sibiu, întrunit în şedinţă ordinară la data de 09. 02. 2015 ,
În aplicarea art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
Luând în considerare adresa nr. 99/02.02.2015 , emisă de RPL Ocolul Silvic Cindrel R.A. prin
care se arată că la nivelul regiei publice contractual de administrare nr. 5464/30.10.2008 încheiat între
Consiliul local al comunei Orlat şi Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A. a expirat,
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei
Orlat , prin care se propune modificarea art.2. al Contractului de administrare nr. 5464/30.10.2008 ,
precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de art.10, alin 2 lit b, art.12 din Legea nr. 46/19.03.2008 , Codul Silvic ,
republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din Comuna
Orlat ,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. b , alin. 5 lit. b , art. 45 , art. 115 alin. 1 lit. b şi al art. 123 din Legea
nr.215 / 2001 privind administraţia publică locală , republicată ,
HOTĂRĂŞTE :
Art.l.
Se modifică art. 2 al Contractului de administrare nr. 5464/30.10.2008 încheiat între Consiliul
local al comunei Orlat şi RPL Ocolul Silvic Cindrel R.A., şi va avea după modificare următorul cuprins :
,, Art. 2 ( 1 ) : Prezentul contract de administrare este valabil pe durata funcţionării Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Cindrel R.A. .
( 2 ) Contractul se poate rezilia la cererea oricăreia dintre părţi , printro notificare scrisă
transmisă cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data rezilierii ’’
Art.2.
Se împuterniceşte primarul comunei Orlat să semneze pentru şi în numele Consiliul local al
comunei Orlat , actul adiţional la contractul de administrare .
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Sibiu în vederea exercitării controlului cu
privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei Orlat .
(2):
Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice
locale , prin afişare la Panoul de Afişaj al Consiliului Local al Comunei Orlat.
(3):
Se încredinţează primarul Comunei Orlat cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Adoptată la Orlat , data : 09 , februarie , 2015
PREŞEDINTE de şedinţă ,
CONSILIER:
LAZĂR AUREL – IOAN
CONTRASEMNEAZĂ ,
SECRETAR delegat Comuna Orlat ,
VULEA MONICA  ELENA
TOTAL CONSILIERI
13
PREZENTI
12
PENTRU
12
IMPOTRIVA
0
ABTINERI
0
6EX: 1EX DOSAR SEDINTA
1 EX PREFECTURA
1 EX PRIMAR , 1 EX DOSAR HCL , 1 EX CONTABILITATE , 1 EX RPL Ocolul Silvic Cindrel R.A.

