ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unor suprafete de pasune

Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioa, întrunit în
şedinţa de indata din data de 21,04,2017

Având în vedere:
- prevederile HCL Sfantu Gheorghe nr.18 din 15.04.2015 pentru aprobarea Regulamentului
privind organizarea,administrarea, exploatarea şi concesionarea/închirierea păsunilor permanente
aflate în domeniul privat al comunei Sfantu Gheorghe
În conformitate cu :
- prevederile O.U.G. nr.34/2013 cu privire la organizarea, administrarea si exploatarea
pajiştilor si de modificare si completare a Legii fondului funciar nr 18/1991,modificata si completata
ulterior;
- prevederile H.G. nr.1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea Ordonatei de
urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea pajiştilor si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
- prevederile art. 28 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;
- prevederile Codului fiscal, cu modificările ulterioare;
- prevederile art.44 alin.1 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare
şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile art. 69, lit. „h” şi art. 90 lit.e) din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului României
nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările ulterioare
- prevederile Ordinului ministrului agriculturii nr.544/2013 privind metodologia de calcul a
încărcăturii optime de animale /ha de pajişti;
- prevederile Ordinului ministrului agriculturii nr.407/2013 privind stabilirea contractului cadru
de concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomita nr. 91 din 15,12,2016 privind stabilirea preţului
mediu/to masa verde obţinută pe pajişti;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 1666 din 03,04,2017 a primarului comunei;
- raportul nr.1667 din
03,04,2017 al secretarului comunei ;
- avizul de legalitate al secretarului comunei,inregistrat cu nr.1668 din 03,04,2017
În temeiul art.36 alin.5 lit.b) raportat la alin.2 lit.c) si art.45 alin.3 coroborat cu art.115 alin.1
lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publicã localã, republicată,cu modificările şi
completările ulterioare

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 –(1) Se ia act de renuntarea locatarilor unor suprafete de pasune inchiriate in anul
2015 ,conform anexei la prezenta hotarare .
(2) Se imputerniceste primarul comunei Sfantu Gheorghe ,dl.Teculescu Petru Madalin sa
semneze actele aditionale la contractele de inchiriere ale caror suprafete fac obiectul renuntarii .
Art.2 - Se aprobă Studiul de oportunitate pentru închirierea păsunii permanente aflate în
domeniul privat al comunei Sfantu Gheorghe,conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2 - Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aprobă preţul de pornire al licitatiei, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre .
Art.4 – Se împuterniceste primarul comunei să reprezinte prin semnatură, comuna Sfantu
Gheorghe, la perfectarea contractelor de închiriere.
Art.5 – Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
primarului comunei,membrilor comisiei de licitatie a suprafeţelor de păşune şi Instituţiei Prefectului în
vederea exercitării controlului de legalitate,se va afişa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Bratu Dumitru

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela
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