ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI DELENI

HOTĂRÂREA

nr.

10

din 22 martie 2011

privind aprobarea concesionarii suprafeţei de 41,00 ha cu pasune ce se afla in proprietatea
publica a comunei Deleni , judeţul Vaslui in vederea pasunatului de bovine.
Având in vedere:
- expunerea de motive a Primarului din care reiese necesitatea concesionarii suprafetei de 48,00 ha pasune
comunala , in vederea pasunatului de animale (bovine) situata in localitatile Bulboaca, in punctul Halta si care se afla
in proprietatea publica a comunei Deleni , judeţul Vaslui ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
privind aprobarea concesionarii suprafetei de 48,00 ha pasune communal prin atribuire directa ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local – la proiectul de hotărâre prezentat ;
- in conformitate prevederile art. 19 din OUG nr. 34/ 2006 privind achizitiile publice , cu
modificarile si completarile ulterioare si ale HG 925/2006 perivind aprobarea Normelor metodologice de
aplicate a OUG nr.34/2006 privind achizitiile publice ;
- ale art. 3, alin.(1) si (4) art.15 si art.16 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia , cu modificările si completările ulterioare ;
-ale Oredinului Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 541/2009 pentru modificarea si
completarea Strategiei privind organizarea activitãtii de îmbunãtãtire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe
termen mediu si lung, aprobatã prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pãdurilor si al ministrului
administratiei publice nr. 226/235/2003;
- in temeiul prevederilor art. 36 , alin. (1) si (2) , lit. „c” , , alin.(5) , lit. „b” , art. 45 , alin. (1) si (3), art. 115
alin.(1) , lit. „b” , art. 123 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala –republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare ;

Consiliul local al comunei Deleni , judeţul Vaslui ,

HOTARASTE:
Art. 1 . Se aproba scoaterea la licitatie publica prin concesionare a suprafeţei de 41,0 ha teren
pasune proprietate publica a comunei Deleni, prin atribuire directa a contractului de concesiune de
servicii pentru administrare si exploatare pasune ,
Art. 2. Se aproba caietul de sarcini privind scoaterea la licitatie publica a concesionarii suprafetei
de 48,00 ha pasune proprietate publica , prin atribuire directa a contractului de concsesiune de servicii
- administrare si exploatare pasune comunala .
Art. 3 . Preţul contractului de concesiune servicii –administrare si exploatare pasune, va fi in suma de
150 lei/ ha/ an. Plata se face pana la 01 septembrie a fiecarui am.
Art. 4 . Durata contractului de concesiune servicii-administrare si exploatare pasune va fi de 10
ani.
Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează Primarul comunei Deleni, judeţul
Vaslui – care va încheia contractul de concesiune de servicii-administrare si exploatare pasune comunala
.
-DELENI 22 .03.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
ALEXA VASILE
Contrasemnează ,
Secretar al comunei Deleni,
Dandes Sandu

