
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

 HOTĂRÂRE 

Nr.14 din 26.02.2021 

pentru aprobarea  Regulamentului-cadru pentru înregistrarea și arhivarea 

contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul local al comunei 

Tămășeni, județul Neamț 
 

Consiliul local al comunei Tămăşeni, 

Având în vedere prevederile :  

- art.120 alin.(1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

         - art. 3 si art.4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 - art. 7 alin. (2) din Codul Civil - adoptat prin Legea nr.287/2009; 

 - art.21 lit. m) din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- art. 1836-1850 din Codul civil referitoare la Contractul de arendare.  

-  art. 1178-1280 din Codul civil referitoare la contracte;  

- Ordinului 37/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de 

completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 

-  art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administrația publică,  cu modificările si completările ulterioare;  

Văzând :  

- raportul secretarului general al comunei Tămășeni înregistrat  sub 

nr.1284/12.02.2021; 

- referatul de aprobare a d-lui Primar Lucaci Ștefan, înregistrat sub 

nr.1283/12.02.2021;  

În temeiul  art.129 alin.(1) și (14) și art. art.196 alin.1 lit.a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Adminsitartiv,cu  modificarile  şi completările 

ulteriore ;  

Adoptă prezenta, 
HOTĂRÂRE : 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul-cadru pentru înregistrarea și arhivarea 

contractelor de arenda depuse la Primăria/Consiliul local al comunei Tămășeni, 

județul Neamț. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Comunei 

Tămășeni judeţul Neamț, prin grija secretarului general al comunei şi a 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/221968


functionarilor publici cu atribuții în completarea și ținerea la zi a registrelor 

agricole. 

Art.3. Secretarul general al comunei Tămășeni, judeţul Neamț va comunica 

hotărârea la Instituţia Prefectului judeţului Neamț, în vederea exercitării 

controlului de legalitate, d-lui Primar şi  functionarilor publici cu atribuții în 

completarea și ținerea la zi a registrelor agricole din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului com.Tămășeni și o va afişa pentru aducere la 

cunoştinţă publică.  
 

                                    
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                      Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                      ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










