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REPARTIZAT

PENTRU AVIZARE LA COMISIA:

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune
“PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea privată a Municipiului
Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere
Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit in sedinta ordinara in data de ........
Analizând referatul de aprobare nr. 5800/30.01.2020 al initiatorului primar ing. Popa Virgil,
solicitarile crescătorilor de animale, precum si necesitatea și oportunitatea închirierii trupului de
pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea
privată a
Municipiului Săcele;
Având în vedere prevederile Noului Cod civil, Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea
contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, H.G. nr. 1064/2013, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013, privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 32 din 16 ianuarie 2019 a zootehniei,
Regulamentului de organizare a pasunatului pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Sacele
aprobat prin HCL nr.3/22.01.2015; Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. nr. 3 din
22.01.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativteritorială a municipiului Săcele precum si ale H.C.L. nr. 12 din 30.01.2015 privind aprobarea
Amenajamentului pastoral pentru pășunile Municipiului Săcele;
În temeiul art. 87 alin. (1), alin. (5), art.129, alin. (1), alin. (2), lit.c), alin(6), lit.b), art. 133 alin.
(1); art. 134 alin. (1), lit.a); art. 139 alin. (3) lit. g); art.196, alin(1), lit.a), art.243, alin(1), lit.a) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune
“PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, în suprafață de 92,23 ha, aflat în proprietatea privată
a Municipiului Săcele.
Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitația privind închirierea suprafeței de teren cu
destinația de pășune, arătată la Art.1, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Contractul – cadru de închiriere, prin licitație, a suprafeței de teren cu
destinația de pășune, arătată la Art.1, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
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