ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii pășunii disponibile aflate în administrarea Consiliului
local al comunei Macea
Consiliul local al comunei Macea, întrunit în şedinţă ordinară,
Văzând referatul de aprobare al Primarului comunei Macea nr. 2561 din 16 03 2017
privind iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată a comunei
Macea,
În baza art. 9 (2) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991, a HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare
a OUG 34/2013, a Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind
metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte Ordinul Nr.
407/2051 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere
a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv
al municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Raportul de specialitate al Compartimentului Agricol nr. 2562/16 03 2017;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin 2 lit. c, alin 5 lit. b ale art. 45 alin 3 şi
art. 115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1. Se aprobă închiriere prin licitaţie publică a păşunilor disponibile, aflate în
administrarea Consiliului local Macea, identificate conform tabloului:
CATEGORIA DE
FOLOSINȚĂ

PARCELA

SUPAFAȚA

LOCALITATE

PREȚ MINIM
LEI/AN

GARANȚIE DE
PARTICIPARE

PS.
PS.
PS.

244/9
243
240/5

8,90
8,38
11,80

SÎNMARTIN
SÎNMARTIN
SÎNMARTIN

1869,00
1759,80
2478,00

186,90
175,98
247,80

ART.2. Licitația publică pentru atribuirea contractului de închiriere a pășunilor
prevăzute la art. 1 se organizează în condițiile Hotărârii Consiliului local Macea nr. 31/07
04 2016.
ART.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Macea să semneze contractul de
închiriere pentru suprafeţele de păşuni atribute conform prevederilor prezentei hotărâri
ART.4. Se constituie Comisia de licitaţie pentru încheierea contractelor de
închiriere a păşunilor proprietate privată a comunei Macea în următoarea componenţă:

- Șerb Dorina-Dragalina - consilier local, președintele comisiei,
- Stepănescu Niculina, inspector de specialitate – compartiment agricol,
- Otlăcan Cristian, consilier – compartiment agricol.
ART.5. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică cu Primarul
comunei Macea, Instituția Prefectului Județului Arad.
Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul agricol.
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Adoptată cu :
Voturi pentru
Voturi împotrivă
Abțineri
Nr. total consilieri
Consilier prezenți

13
0
0
15
13

