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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de control pentru 

verificarea respectării obligaţiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru suprafeţele de pajişti 

aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele  

 

  

                  Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 31.08.2015, 

           Analizând necesitatea constituirii Comisiei de control privind verificarea respectării obligaţiilor asumate 

de către locatar prin contractele de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Săcele; 

 Văzând Raportul de specialitate nr. 46423/28.08.2015 al Serviciului  Fond funciar, Registrul agricol, 

Cadastru; 
            Având în vedere prevederile art. 13 din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; ale O.U.G. nr. 34 din 

2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; ale; ale Ordinului M.A.D.R. şi M.D.R.A.P. nr. 407 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, precum şi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 65 din 27.04.2015 pentru aprobarea 

închirierii suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a 

Caietului de sarcini şi a Contractului-cadru de închiriere; 

        În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c); al art. 39 alin. (1); al art. 43 alin. (1); al art. 61 alin. (2); al art. 115 

alin. (1) lit. b) şi al art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

        Art.1. Se desemnează, ca şi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele, în Comisia de 

control pentru verificarea respectării obligaţiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru 

suprafeţele de pajişti aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, următorii consilieri locali : 

- D-l Popa Marius Cristian 

- D-l Géczi Gellért. 

 

            Art.2. Primarul Municipiului Săcele  și persoanele desemnate la art. 1 răspund de ducerea la îndeplinire 

a prezentei hotărâri.   

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

MOTOC BOGDAN GEORGE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/7ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  16 voturi pentru 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 16 
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Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Serviciul  Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 

- 1 ex  D-l Popa Marius Cristian 

- 1 ex. D-l Géczi Gellért 

 


