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DECIZIE  Nr.3/ 

 

din  __iulie   2021 

 

     “Cu privire la  modificarea și completarea deciziei Consiliului  

orășenesc nr 2/16 din 20.05.2022"Cu privire le rezilierea contractului  

de arendă” 

 

 Având în vedere notificarea OT Ohei a Cancelariei de Stat   privind  modificarea și completarea  

deciziei nr. 2/16 din 20 mai 2022 „Cu privire la rezilierea contractului”, în temeiul art. 66  alin. (3) al 

Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art.1298 alin.(2), lit.b) din Codul Civil nr 

1107/2002, având în vedere avizul comisiei de specialitate din -- iulie 2022,  art.14 (2) a Legii nr.436-XVI 

din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Teleneşti 

 

DECIDE: 

 

1. Se modifică și se completează decizia Consiliului orășenesc  nr. 2/16 din 20 mai 2022 „Cu privire 

la rezilierea contractului”, după cum urmează: 

 Se substituie în tot textul deciziei sintagma “reziliere” cu sintagma „rezoluțiune” 

 Punctul 1 al deciziei Consiliului orășenesc  nr. 2/16 din 20 mai 2022 se completează la 

final  cu cuvintele „începând cu data de 20 mai 2022”.  

2. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor locale. 

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă      

 

 

Secretar al Consiliului     Nicolae NASTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nota informativă 

 

la proiectul de decizie nr 3/  din _.07.2022  Cu privire la  modificarea și completarea 

deciziei Consiliului orășenesc nr 2/16 din 20.05.2022"Cu privire le rezilierea 

contractului de arendă” 

 

Având în vedere art. 66  alin. (3) al Legii nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele 

normative și articolul 1298. alin.(2), lit.b) din Codul Civil nr 1107/2002 care prevede 

Rezoluțiunea arendei în cazul când  bunurile arendate au ajuns într-o stare inutilizabilă din 

cauza unor evenimente în afara controlului său, se propune de a  modifica și completa 

decizia Consiliului orășenesc  nr. 2/16 din 20 mai 2022 „Cu privire la rezilierea 

contractului”, după cum urmează: 

 Se substituie în tot textul deciziei sintagma “reziliere” cu sintagma 

„rezoluțiune” 

 Punctul 1 al deciziei Consiliului orășenesc  nr. 2/16 din 20 mai 2022 se 

completeaz  la final  cu cuvintele „începând  cu data de 20 mai 2022”. 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului orășenesc                                    Nicolae NASTAS 

 


