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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

 

privind modificarea şi completarea Anexei nr. 1 – Caietul de sarcini pentru licitaţia privind 

închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Sacele - la H.C.L. 34/27.02.2015 
privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, cu strigare, a 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  

 
Consiliul Local al Municipiului Sacele, întrunit în şedinţă de îndata din data de 26.03.2015, 

 
             Analizând condiţiile legale privind procedura de organizare şi desfăşurare a unei licitatii;  

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, ale 
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, cu modificările şi completările ulterioare, 
modificată prin Hotărâre de Guvern nr. 78 din 2015; ale Legii nr. 72/2002 - legea zootehniei, cu modificările 
şi completările ulterioare; ale Legii nr. 52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; ale Ordonantei nr. 137/2000 - privind prevenirea şi sanctionarea 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-teritoriala a Municipiului Săcele 
şi ale Hotărârii de Consiliul Local nr. 12 din 30.01.2015 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 
păşunile Municipiului Săcele; 

          Văzând Raportul de specialitate nr.  11896/26.03.2015 al Serviciului Fond Funciar,Registru Agricol, 

Cadastru; 

În temeiul art. 3 alin (1), alin. (2); al art. 10; al art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) , alin.(5) lit. b); al art. 39 

alin. (1); al art. 43 alin. (1); al art.45, alin. (3); 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 modifică Anexa nr.1 - Caietul de sarcini pentru licitaţia privind închirierea pajiştilor aflate în 
proprietatea privată a Municipiului Săcele - la H.C.L.  nr. 34/27.02.2015 privind aprobarea închirierii, prin 
licitaţie publică, cu strigare, a 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 sensul înlocuirii 
datei de depunere a documentelor de participare de 26.03.2015, cu data de 23.04.2015, respectiv a datei de 
desfăşurare a licitatiei de 27.03.2015, cu data de 24.04.2015. 

Art. 2. Se completează lit. G, paragraful 4 din Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini pentru licitatia privind 
închirierea pajiştilor aflate în proprietatea privata a Municipiului Săcele - la H.C.L. nr. 34/27.02.2015 privind 
aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, cu strigare, a 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 
şi va avea urmatorul cuprins „Candidaţii înscriţi vor licita laolaltă preţul pe kilogram de masa verde, începând 
cu preţul de pornire stabilit prin H.C.J., urmând ca la preţul maxim licitat prin trei strigări consecutive să îşi 
poata exercita dreptul de preferinţă asociaţiile legal constituite ale membrilor colectivităţii locale şi membrii 
colectivităţii locale”. 
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Art. 3.  Celalalte prevederi ale H.C.L.  nr. 34/2015 privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, cu 

strigare, a 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, precum şi ale anexelor acesteia, rămân 
neschimbate. 

 Art. 4.  Primarul Municipiului Sacele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

POPA MARIUS CRISTIAN                                                         C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată: 12 voturi pentru,  1  abţinere 

Nr. consilierilor în funcţie: 19 

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 13 

 

 

 

 

 

 

 

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,Registru Agricol, Cadastru 


