
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea disponibilului de pajişti ce urmează a fi scoase la licitaţie, stabilirea modalităţii de

administrare a păşunilor prin închiriere şi stabilirea duratei contractului de închiriere

Consiliul Local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava,
înregistrată la nr. 1565 din 20.03.2015;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat
la nr.1613 din 24.03.2015;

- Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului local, înregistrat la nr. 1698 din
31.03.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ;

- Prevederile art. 9 alin.(2) din OUG nr. 34 din 23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile art. 2, art.3, art. 4, art.5 art 6 din HGR nr. 1064/2013 privind Normele metodologice din
11.12.2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 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;

- Ordinul comun nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor;

În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) art. 45 coroborat cu art. 115 lit b
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă disponibilului de pajişti ce urmează a fi scoase la licitaţie - suprafaţa de 100,4191 ha
din totalul de 104,6279 ha

Art.2. Se stabileşte modalitatea de administrare a păşunilor prin închiriere.
Art 3. Se stabileşte durata contractului de închiriere la 7 ani
Art 4. Primarul, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, va

aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Sava Ilie Dănuţ

Pîrteştii de Jos, 31.03.2015 Contrasemnează :
Nr. 17 ptr. Secretarul comunei,

Ciornei Laura


