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HOTARARE

Nr.34 din 17.04.2014
privind închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a păşunilor comunale ce aparţin
domeniului privat al Comunei George Enescu, judeţul Botoşani.

Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 17 aprilie 2014 la convocarea primarului, conform prevederilor art.39, alin.3 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, şi ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind Normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei prin care arată necesitatea
aprobării închirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a păşunilor comunale ce aparţin domeniului
privat al Comunei George Enescu, judeţul Botoşani, conform prevederilor art.6, alin.3 din Legea
nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
având avizul favorabil alComisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii
şi comerţ.
Comisiei pentru învaţamănt, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştei publice, a
drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,
în conformitate cu prevederile:
-art.36 alin.(2) lit.c) şi art.123 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-O.U.G nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
modificarea şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
-H.G nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.U.G nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
-Ordinul comun nr.407/2013 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi nr.2051/2013
al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
-Ordinul M.A.D.R nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale
pe ha de pajişte;
în temeiul art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art.1 - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a pajiştilor comunale în
suprafaţă de 340,33 ha ce aparţin domeniului privat al comunei George Enescu, conform Anexei nr.1 ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Preţul de pornire a licitaţiei este diferenţiat pe tarlale. Chiria se va actualiza anual în funcţie
de rata inflaţiei.

Art.3 - Durata închirierii este de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire în conformitate cu prevederile
legale.
Art.4 - Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea suprafeţelor menţionate la art.1,
conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din presenta hotărâre.
Art.5 - Se aprobă Caietul de sarcini însoţit de Contractul-cadru privind închirierea suprafeţelor
menţionate la art.1, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 - Primarul comunei răspunde de ducerea la îndeplinire a preve3derilor din presenta hotărâre
prin compartimentul de specialitate.

Art.7 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei
George Enescu şi se va transmite de secretarul comunei la Instituţia Prefectului judeţului Botoşani.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Ana SANDU
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 17 aprilie 2014.
cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

