ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA PADURENI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Nr.1/13/24.02.2014
privind, închirierea prin licitaţie publică deschisa, a suprafeţei de 358 ha păşune, care aparţine
domeniului privat al comunei Padureni, in vederea desfasurarii activitatii de pasunat
Consiliul Local Padureni;
Având in vedere prevederile:
• prevederile Ordonatei de urgenta nr.34/2013 cu privire la organizarea, administrarea si exploatarea
pajiştilor si de modificare si completare a Legii fondului funciar nr 18/1991, cu modificările si
completările ulterioare;
• prevederile Hotărârii Guvernului României 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 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;
• prevederile art.256, alin.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările
ulterioare;
• prevederile Codului Civil;
• Ordinului MAPDR nr.541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen
mediu şi lung, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei si pădurilor si al
ministrului administraţiei publice nr.226/23 5/2003,
•
art.I pct.4 din Ordinul nr.31/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
agriculturii si dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
condiţiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plaţi directe
si plaţi naţionale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate,
• Regulamentului(CE) nr. 1974/2006 al Comisiei U.E. din 15 decembrie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind spijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurarlă,
Subsecţiunea 2, Axa 2, art.27 alin.(13)-anexa V,
• prevederile art.7 şi urm. din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată;
• prvederile Hotararii nr. 16/10.03.2014 a Consiliului Local Padureni privind aprobarea unor
masuri de organizare si exploatare a pajiştilor permanente aflate in proprietatea privata a
comunei Padureni;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.c) alin.5 lit.b), art.123 alin(l) si (3) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificăruile şi completările
ulterioare,
în temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificăruile şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.l.-Se aproba, închirierea, prin licitaţie publică deschisa, a suprafeţei de 358 ha păşune, care
aparţine domeniului privat al comunei Padureni, in vederea desfasurarii activitatii de pasunat, conform
anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4 Modelul Contractului de inchiriere este cel prevăzut in Ordinul nr.407/2013.
Art.5 (1) Se aproba Comisia de licitaţie, in urmatoarea componenta:
PREŞEDINTE: -Nagy Valentin-viceprimar;
SECRETAR: -Vatcu Celia Nicoleta -secretar comuna Padureni;
MEMBRII: - Zahariciuc Nicoleta Lavinia -responsabil achiziţii -Primaria comunei
Padureni;
-Minda Loredana Nadia -secretar dactilograf cu atributii de agent agricolPrimaria comunei Padureni
- Bolbos Ioan- consilier local, preşedinte al Comisiei pentru activitati
economico-fmanciare si agricultura a Consiliului Local Padureni
(2) Comisia de evaluare este legal întrunită si adopta hotararii
membrilor.
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Art.6 Se mandatează primarul Comunei Padureni să semneze contractele de inchiriere.
Art. 7 Se aproba, depunerea de către Consiliul Local Padureni, la A.P.I.A., a cererii unice de plata pentru
acordarea subvenţiei,pentru eventualele suprafeţe de pasune ramase disponibile in urma licitatiei de
inchiriere.
Art.8 Prezenta se comunica: -Institutiei Prefectului -Judeţul Timiş;
-Primarului Comunei Padureni;
-Viceprimarului comunei Padureni;
-Celor in cauza;
-Cetatenilor comunei-prin afisaj.

Initiator proiect,
PRIMAR
Dorin Ignuta

