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zagar@cjmures.ro

PROIECT DE HOT RÂRE
Din .............2013
privind concesionarea p şunilor comunale

PRIMARUL COMUNEI ZAGAR
JUDETUL MURES
inând cont de:
- Legea nr.214/ 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
- Prevederile Ordinului nr. 541/210/2009, pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activită ii de îmbunătă ire şi exploatare a pajiştilor la
nivel na ional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta iei şi pădurilor şi al ministrului administra iei publice nr. 226/235/2003
În temeiul prevederilor art. 36 alin (5) lit.”a”, precum şi ale art.45 coroborat cu
art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNE

Art.1. Se aprob organizarea licita iei de concesionare în condi iile legii, a
tuturor păşunilor şi pajiştilor comunale destinate păşunatului apar inător populatiei
comunei Zagar.
Art.2.Stabilirea pretului de pornire al licitatiei pentru concesionarea trupurilor
de pasune este de 60 lei/ ha plus 19 lei impozitul pe terenul aferent suprafetei
concesionate pe an.
Art.3. Se aproba caietul de sarcini privind licitarea pasunatului.
Art.4. De respectarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredin ează aparatul primăriei .
PRIMAR
TANTAREANU CORNEL ADRIAN

ROMANIA
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HOT RÂREA Nr........
Din...........2013
privind concesionarea p şunilor comunale

CONSILIUL LOCAL ZAGAR
JUDETUL MURES
- Legea nr.214/ 2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
- Prevederile Ordinului nr. 541/210/2009, pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activită ii de îmbunătă ire şi exploatare a pajiştilor la
nivel na ional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta iei şi pădurilor şi al ministrului administra iei publice nr. 226/235/2003 si a
prevederilor O.G. 54 / 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica
În temeiul prevederilor art. 36 alin (5) lit.”a”, precum şi ale art.45 coroborat cu
art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOT

R E Ş T E:

Art.1. Se aprob organizarea licita iei de concesionare în condi iile legii, a
tuturor păşunilor şi pajiştilor comunale destinate păşunatului apar inător populatiei
comunei Zagar.
Art.2.Stabilirea pretului de pornire al licitatiei pentru concesionarea trupurilor
de pasune este de 60 lei/ ha plus 19 lei impozitul pe terenul aferent suprafetei
concesionate pe an.
Art.3. Se aproba caietul de sarcini privind licitarea pasunatului.
Art.4. De respectarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredin ează aparatul primăriei .

PRESEDINTE DE SEDINTA
BURCEA EMIL
Contrasmneneaza

Secretar
Maria Cosmina ONET

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

privind concesionarea p şunilor comunale

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre
privind concesionarea păşunilor comunale .
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica
locala republicata cu privire la proiectul susenuntat compartimentul de resort este
deacord cu propunerea facuta de catre primarul comunei.
.

SECRETAR
ONET MARIA COSMINA

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE

privind concesionarea p şunilor comunale

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre
privind concesionarea păşunilor comunale .
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia
publica locala republicata cu privire la proiectul susenuntat comisia de specialitate
este deacord cu propunerea facuta de catre primarul comunei.

PRESEDINTELE COMISIEI DE
SPECIALITATE
STOICA ALIN EUGEN

SECRETAR
MARIA COSMINA ONET

