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HOTARAREA
D i n 26 m a r t i e

Nr.iS
2014

Privind aprobarea inchirierii suprafetelor de pajisti aflate in proprietatea privata a
Orasului Chisineu Cris, precum si a Contractului-cadru de inchiriere.

Consiliul Local al orasului Chisineu C r i s , intrunit in sedinta ordinara in
data de 26.03.2014,
Avand in vedere:
Expunerea de motive a Primarului Orasului Chisineu Cris, dl. Burdan Gheorghe,
inregistrata sub nr.2715/19.03.2014;
Referatul nr. 1847/21.02.2014 al d-nei Batrinut Laura - consilier in cadrul
Compartimentului Agricol - Directia Administrate Publica din aparatul de specialitate al
Primarului Orasului Chisineu
-

Prevederile art. 9 din O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea

si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
-

Prevederile art. 4, 5, 6, art. 8 alin. (3), art. 10, 11, 12 si art. 13 alin. (2) din H.G. 1064

din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente §i pentru modificarea §i completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991;
-

Prevederile Ordinului Ministruiui Agriculturii si Dezvoltarii Rurale §i Vice - priministrul

Ministerului Dezvoltarii Regionale si administratis publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind
aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in
domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor;
Prevederile Ordinului Ministruiui Agriculturii §i Dezvoltarii Rurale nr 544 din 21 iunie
2013 privind metodologia de calcul a Tncarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste;
Prevederile art. 62 alin. (2 2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
A

modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile art. 1777 - 1823 din Legea nr. 287/2009, repubiicata, actualizata, privind
Codul civil;
-

Prevederile art.36 alin. (2) lit.c), alin (5) lit. b), art.115 alin.(l) lit. b) si art.123 alin.

(1), alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administrah'ei publice locale, republicata cu
modificarile §i completarile ulterioare ;
avizul comisiei juridice;
- ^ 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri prezenti la sedinta
In temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata,cu modificarile sj completarile ulterioare,

HOTARASTE

A r t . l . - Se aproba initferea procedurii de Tnchiriere a pajistilor disponibile, Tn suprafata
de 1582,02 ha, din domeniul privat al Orasului Chisineu Cris, pentru anul 2014, conform
Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare. inchirierea pajistilor disponibile se
va face prin licitatie publica, organizata Tn conditiile legii.
Art.2. - Pretul de pornire la licitatie pentru pajistile disponibile aflate Tn proprietatea
privata a Orasului Chisineu Cris este de 275 lei/ha/an. Pasul de licitatie se stabileste la 15
lei.
Art. 3 - Se aproba componenta comisiei de evaluare a ofertelor depuse Tn cadrul
licitatiei organizate Tn vederea Tnchirierii pajistilor disponibile aflate Tn proprietatea privata a
Orasului Chisineu Cris , dupa cum urmeaza:
1. Tripa loan - presedinte
2. Batrinut Laura - secretar
3. Brindas Aureiia-Mihaela - membru
4. Matiut Fiorina
- membru
5. Petra§ Simion

- membru

Art. 4 - Se aproba membrii supleanti ai comisiei de evaluare a ofertelor depuse Tn
cadrul licitatiei organizate Tn vederea Tnchirierii pajistilor disponibile aflate Tn proprietatea
privata a Orasului
Chisineu
Cris , dupa cum urmeaza:
1. Deznan
Ana-Anico
2. Cociuban Flavia
Art. 5. - Se aproba Tncheierea contractelor de Tnchiriere Tntre Orasul Chisineu Cris si
crescatorii de animale de pe raza orasului Chisineu Cris sau formele asociative ale acestora,
avand ca obiect Tnchirierea pajistilor aflate Tn proprietatea Orasului Chisineu Cris. ContractulCadru de Tnchiriere care va fi utilizat este descris Tn Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.
Art.6. - Cu ducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredinteaza Primarul
Orasului Chisineu Cris.
Art. 7. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Arad;
-

Primarului Orasului Chisineu Cris;

-

Compartimentul Agricol - Directia Administrate Publica din cadrul Aparatului
de specialitate al Primarului Orasului Chisineu Cris;

-

Crescatorii de animale de pe raza Orasului Chisineu Cris si formele asocia' B
_

ale acestora.
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