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  DIRECŢIA URBANISM 

Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru 

 

                                                            Nr.  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
LA 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL  

 

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea 

Rece, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere 

 

  Ținând cont de solicitările crescătorilor de animale privind închirierea trupurilor de pășune 

proprietatea privată a Municipiului Săcele și de faptul ca trupul de pasune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea 

Rece, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele este liber la acest moment se impune demararea 

procedurilor de inchiriere prin licitatie publica cu strigare potrivit normelor legale in vigoare. 

           Având în vedere prevederile O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificările și completările ulterioare, ale H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr.34/2013, cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 

72/2002 a zootehniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 407/2013  

privind aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor; ale H.C.L. nr. 3 din 22.01.2015 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Săcele; ale H.C.L. nr. 12 din 30.01.2015 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunile 

Municipiului Săcele; ale art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b); art 39 alin. (1); art. 45 alin. (3); art. 

61 alin. (2), alin. (3); art. 115 alin. (1) lit. b) și al art.123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză 

și aprobare Consiliului Local al Municipiului Săcele,  Proiectul de hotarare privind aprobarea închirierii, 

prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, 

aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de 

închiriere, în forma prezentă. 

Nr. 
crt. 

Atribuţia şi funcţia Numele şi prenumele Data  Semnăura 

1. Aprobat: PRIMAR Ing. Popa Virgil  
 
 

2.  Vizat:  Biroul Juridic 
 
 Cj. Dascălu Carmen Bianca 
 

 
 

3. Vizat  Arhitect Șef 
  
Arh. Roznovăț Alina Manuela 

 

 
 
 

4. Verificat: Șef Serviciu 
 
Dr. ing. Brânzea Ovidiu 
 

 
 

5. Elaborat Ing. Necula Niculina 
Nr. 
pag. 

1 
Nr. 
ex. 

4  
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