ROMANIA
RO 547655 ZAGAR 266 MURES
Tel. 0265 – 712412
zagar@cjmures.ro

HOTARAREA Nr.32
Din 17.05.2016
Privind aprobarea inchirierii suprafetei de 17,06 ha pasune din comuna Zagar,sat
Zagar si a terenului de sport din sat Zagar si sat Seleus

Consiliul Local al Comunei Zagar,
Avand in vedere raportul de specialitate din cadrul aparatului primarului si a avizului favorabil
al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
Tinand seama de prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic,
,O.U.G.nr.34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991si Ordinul ministrului
,alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice privind imbunatatirea si exploatarea
pajistilor nr.226/235/2003.
În temeiul art.36, alin.(5), lit.b), art.121 alin.(2) şi art.123 alin.(1) şi (2), art.115 ali.(1) lit.”b” din
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicat , cu modific rile (şi complet rile
ulterioare,

Hotareste :
Art. 1. Se aproba inchirierea pe o perioad de 7 ani, a suprafetei de 17,06 ha p şune din
comuna Zagar,sat Zagar.
Se aproba inchirierea terenului de sport din comuna Zagar, sat Zagar si sat Seleus pe o
perioada 3 ani.
Art. 2. Pretul de pornire la licitatie este de 60 lei/ha la care se adauga impozitul pe teren
conform HCL nr.13/ 05.02.2016.
Art.3. Pretul de pornire la licitatie este de 400 lei/an –teren sport sat Zagar si 200 lei/an teren
sport sat Seleus.
Art.4. Licitaţia se va desf şura în sala de sedinte a primariei comunei Zagar în data de
.23.05.2016 ora 10.oo.
Art. 5. Persoanele care doresc sa liciteze trebuie sa faca dovada ca nu au datorii la bugetul
local.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul viceprimar si
se comunica la Institutia Prefectului-Judetul Mures.
Presedinte de sedinta
PETRUSEL CLAUDIU
Contrasemneaza
Secretar
Maria Cosmina ONET
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P R O I E CT
HOTARAREA Nr.______
Din 17.05.2016
Privind aprobarea inchirierii suprafetei de 17,06 ha pasune din comuna Zagar,sat
Zagar si a terenului de sport din sat Zagar si sat Seleus
Consiliul Local al Comunei Zagar,
Avand in vedere raportul de specialitate din cadrul aparatului primarului si a avizului favorabil
al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,
Tinand seama de prevederile Legii nr.213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic,
,O.U.G.nr.34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991si Ordinul ministrului
,alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice privind imbunatatirea si exploatarea
pajistilor nr.226/235/2003.
În temeiul art.36, alin.(5), lit.b), art.121 alin.(2) şi art.123 alin.(1) şi (2), art.115 ali.(1) lit.”b” din
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale republicat , cu modific rile (şi complet rile
ulterioare,

PROPUNE:
Art. 1. Se aproba inchirierea pe o perioad de 7 ani, a suprafetei de 17,06 ha p şune din
comuna Zagar,sat Zagar.
Se aproba inchirierea terenului de sport din comuna Zagar, sat Zagar si sat Seleus pe o
perioada 3 ani.
Art. 2. Pretul de pornire la licitatie este de 60 lei/ha la care se adauga impozitul pe teren
conform HCL nr.13/ 05.02.2016.
Art.3. Pretul de pornire la licitatie este de 400 lei/an –teren sport sat Zagar si 200 lei/an teren
sport sat Seleus.
Art.4. Licitaţia se va desf şura în sala de sedinte a primariei comunei Zagar în data de
23.05. 2016 ora 10.oo.
Art. 5. Persoanele care doresc sa liciteze trebuie sa faca dovada ca nu au datorii la bugetul
local.
Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza domnul viceprimar si
se comunica la Institutia Prefectului-Judetul Mures.

PRIMAR
Cornel Adrian TANTAREANU

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
Privind aprobarea inchirierii suprafetei de 17,06 ha pasune din comuna Zagar,sat
Zagar si a terenului de sport din sat Zagar si sat Seleus

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu
privire la privind aprobarea inchirierii suprafetei de 17,06 ha pasune din comuna
Zagar,sat Zagar si a terenului de sport sat Zagar si sat Seleus.
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 aprobarea inchirierii suprafetei de 17,06 ha pasune din comuna Zagar,sat
Zagar si a terenului de sport din sat Zagar si sat Seleus

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu
privire la privind aprobarea inchirierii suprafetei de 17,06 ha pasune din comuna
Zagar,sat Zagar si a terenului de sport sat Zagar si sat Seleus.
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

FORMULAR DE OFERTĂ
la licitaţia pentru inchiriereea trupului de pasune
identificat cu nr …………………

Dup examinarea anunţului publicitar şi ulterior a instrucţiunilor pentru ofertanţi ofer
pentru adjudecarea terenului în suprafaţ de ..........................ha, situat în pasunea
comunei Zagar ,judetul Mures , suma de .............................lei/ha/an, reprezentand
redeventa .
Redevenţa o voi pl ti în lei la termenele prev zute în contractul de inchiriere
Cunoaştem şi accept m c retragerea ofertei înainte de deschiderea ei conduce la
pierderea taxei de participare.
OFERTANT........................................................................................................
DOMICILIUL/SEDIUL.....................................................................................
SEMN TURA şi ŞTAMPILA..........................................................................
Data ...............................

FORMULAR PENTRU REOFERTARE
la licitaţia pentru inchirierea trupului de
pasune nr…………………………….

OFERTANT.........................................................................................................
cu domiciliul (sediul) în .................................................................................................
Nr. Lot inchiriat: 1
Adresa:pasunea comunei Zagar
Suprafaţa …….ha.
Destinaţia..............................................................................................................
Durata inchirierii ................ ani.
Data reofert rii.....................................................................................................
Redevenţa reofertat ................ lei/mp/an
SEMN TURA şi ŞTAMPILA
....................................................
Data .................................

Lista trupurilor de păşune ce fac obiectul licitaţiei

Nr.
Trup
1

Trupul de păşune

Suprafaţa totală
-ha-

Anexa nr.3

