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RO MÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA GORGOTA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind soluţionarea cererii 

înregistrată la Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 

Consiliul Local al Unităţii Administrativ-Teritoriale - Gorgota, întrunit în 
şedinţa ordinară, în data de 28 mai 2020; 

Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 2753/19.05.2020 privind soluţionarea cererii înregistrată la 
Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018; 
-Raportul nr. 2752/19.05.2020 întocmit de doamna Ion Georgiana-Cristina, inspector în 
cadrul Compartimentului Registru Agicol şi cadastru al comunei Gorgota, judetul Prahova; 
- Avizul secretarului general al Comunei, precum si avizele Comisiilor de specialitatea ale 
Consililului Local Gorgota; 

Analizând cerera înregistrată de Mega Construct LTD S.R.L. la Primăria Comunei 
Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 „privind închirierea unei suprafeţe de păşune,,; 

În conformitate cu prevederile: 
- Deciziei nr. 79/10.02.2020 a Curţii de Apel Ploieşti - Seqia de Contencios Administrativ şi 
Fiscal prin care s-a casat, în parte, Sentinţa recurată nr. 973/27.06.2019 a Tribunalului 
Prahova, prin care s-a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta 
Mega Construct LTD S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Gorgota, ca 
neîntemeiată. 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Pentru soluţionarea Cererii înregistrată de Mega Construct LTD S.R.L. la 

Primăria Comunei Gorgota sub nr. 50/28.02.2018 „privind inchirierea unei suprafe,te de 
păşune„ se organizează procedura privind închirierea pajiştilor (păşunilor) din 

patrimoniul privat al comunei Gorgota, judeţul Prahova. 

Art.2. Prezenta hotărâre are caracter individual şi va intra în vigoare la data 
comunicării către Mega Construct LTD S.R.L. 

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului general al comunei, in 
t1..-rmenul prevazut de lege, către Mega Construct L TO S.R.L., Prefectului judetului Prahova 
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în temeiul art. 243 alin. (1). lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

SECRETAR GENERAL, 

�!ieri in functie* 15' 
Nr. consilieri prezenci A 
Nr. voturi pentru 4( 
Nr. voturi contra _Q_ 
Nr. abtineri t:> 

*inclusiv Viceprimarul comunei Gorgota 

Anca Dănilă 




