ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA CĂRPINIŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind închirierea păşunii comunale
Consiliul Local al Comunei Cărpiniş;
în baza referatului nr.1042 din 24.03.2014 întocmit de Primarul Comunei Carpinis si
Compartimentul agricol;
Ţinând seama de raportul Comisiei pentru probleme de buget-flnanţe,administraţie publică
locală,servicii şi comerţ,administrarea domeniului public şi privat al comunei, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Carpinis;
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Având în vedere prevederile HG nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991,precum şi Ordinul nr.407/2.051/2013 al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice ,
pentru aprobarea contractelor -cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în
domeniul public/privat al comunelor,oraşelor ,respectiv al municipiilor;
în temeiul art.36 alin.(l) şi alin.(5) lit.b) , art.45 şi art.123 alin.(l) si alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările si completările
ulterioare,adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1-Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunii aflate în domeniul privat al
comunei Cărpiniş,pentru anul 2014,conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2-Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea păşunii aflate în domeniul privat al
comunei Cărpiniş,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3-Pentru anul 2014,preţul pentru închirierea păşunii se stabileşte la nivelul de 192
lei/ha/an.
Art.4-Licitatia pentru închirierea păşunii va fi organizată de o comisie care va avea
urmatoarea componenţă:
1.Sima Ioan-primar-presedinte;
2.Stănilă Ioan-secretar-secretar;
3.Stănia Ruxandra-contabil-membru;
4.Podilă Mihai-agent agricol-membru;
5.Jurca Teodor- consilier local-membru.
Art.5-Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi,totodată, se comunică:
-Instituţiei Prefectului- Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Carpinis;
-Biroului contabilitate;
-membrilor Comisiei de licitatie.
Cărpiniş,27 martie 2014

