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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică, 

deschisă cu strigare, a suprafetelor de teren cu destinaţia păşune (pajişte), aflate în proprietatea 

privată a Municipiului Săcele şi  a Caietului de sarcini  
 

 Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.02.2015, 

             Analizând cererile formulate de către crescătorii de animale de pe raza Municipiului Săcele, precum şi 

Amenajamentul Pastoral întocmit de S.C. Amenajament Silvic S.R.L. şi avizat de Dr. Ing. Teodor Maruşca din 

cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov;  

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6252/17.02.2015 al Serviciului Fond Funciar,Registru 

Agricol, Cadastru; 

 Ţinând cont de rezultatul votului, respectiv 10 voturi împotrivă şi 7 abţineri;  
 Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; ale 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; ale Legii nr. 72/2002 a 

zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 52/2003 - privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordonanţei nr. 137/2000  privind prevenirea 

şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată; ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 3 din 

22.01.2015  privind aprobarea Regulamentului de organizare a păşunatului pe raza administrativ-teritorială a 

Municipiului Săcele şi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 12 din 30.01.2015 privind aprobarea 

Amenajamentului pastoral pentru păşunile Municipiului Săcele; 

În temeiul dispozitiilor art. 36, alin. (1), alin. (2) lit.c) , alin.(5) lit. b); ale art. 39 alin. (1); ale 

art. 43 alin. (1); ale art. 45, alin. (3); ale art. 61 alin. (2); ale  art. 115 alin. (1) lit. b)  şi ale art. 117 lit. 

a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; ale art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 Art. 1. Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, 

deschisă cu strigare, a suprafetelor de teren cu destinaţia păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată 

a Municipiului Săcele şi  a Caietului de sarcini.  

  Art. 2. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                      SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

    JITARU GHEORGHE                                                             C.J.  GORAN ADRIANA 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  10 voturi împotrivă, 7 abţineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la momentul votului: 17 
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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. Serviciului Fond Funciar,Registru Agricol, Cadastru 


