ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea preŃului pentru închirerea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului local
Macea către crescătorii de animale, precum şi a preŃului pentru pescuit sportiv
pe Balta Cutoş
Consiliul Local Macea întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
− expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre nr.1883/28 03 2014, precum şi
de raportul compartimentului de specialitate nr. 1884/28 03 2014.
− prevederile art. 9 alin.(2) din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernuluui Nr. 34 din 23 aprilie
2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi art. 6 alin. 6 din HGR Nr.
1064 din 11 decembrie 2013;
− Hotărârea Consiliul JudeŃean Arad nr. 2/30.01.2014 privind stabilirea masei vegetale care
va fi luat in medie la hectar în considerare de consiliile locale din judetul Arad la incheierea
contractelor de concesiune , inchiriere
− Hotărârea Consiliului local Macea nr. 17/30 04 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului
de funcŃionare a Zonei de agrement „Cutoş”;
− prevederile art. 36 alin. (2) lit.c şi ale alin. (9) din Legea adminitraŃiei publice locale nr.
215/2001,
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă preŃul pentru închirierea pajiştilor administrate de către Consiliul local al
comunei Macea către crescătorii de animale din comuna Macea la suma de 125 lei/ha/an.
ART.2 Se aprobă modelul contractului de închirere a pajiştilor conform anexei la prezenta şi se
împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze contractele de închiriere cu crescătorii de
animale.
ART.3 Se aprobă preŃul pentru pescuitul sportiv pe Balta Cutoş la 20 lei/zi/trei beŃe. Cantitatea de
peşte capturată peste 3 kg se achită la preŃul de 15 lei/kg.
ART.4 Hotărârea se comunică cu: Primarul comunei Macea, InstituŃia Prefectului judeŃului Arad,
persoanele interesate.
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