ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete din pajiştile permanente,
aflate în proprietatea privată a comunei Pacureti , judeţul Prahova
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in
data de 24 aprilie 2019:Vazand expunerea de motive nr. 1671 /2019 a viceprimarului comunei
si raportul de specialitate cu nr. 1672 /2019, intocmit compartimentul africol din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Pacureti , judeţul Prahova;
.Având în vedere:-;prevederile regulamentului aprobat H.C.L nr 11 din 25.02.2019 privind
initierea procedurii de închiriere a pajiştilor permanente, aflate în proprietatea privată a comunei
Pacureti , judeţul Prahova’ ;prevederile art.9,alin.2 si alin.2 1 din O.U.G nr. 34/2013, privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 modificată și completată prin Legea
nr.44/2018precum şi a celor ale art. 6 alin.(1) din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr.1064/2013; procesul verbal nr. 1661/ 23.04.2019, intocmit de comisia
comisia pentru atribuirea directa (sau licitatie publica)pentru inchirirerea pajistilor aflate în
proprietatea privată a comunei Pacureti, jud Prahova stabilita prin dispozitia nr. 59/2019, a
primarului comunei si propunerea facuta de aceasta .
Vazand
:Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al
com.Pacureti , jud. Prahova .
Avizul favorabil al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin. (3), art.115
alin.(1) lit.b) şi art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă închirierea prin atribuire directa a suprafeței de 152 .Ha ,pajişte , aflate
în proprietatea privată a comunei Pacureti , jud. Prahova , crescătorilor de animale membrii ai
colectivității locale care au depus cereri, proporțional cu efectivele de animale înregistrate în
RNE deținute în exploatații , conform anexei 1 , anexa care face parte integranta din prezenta
hotarare .
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Art.2. Contractele se semnează de către primarul comunei Pacureti , jud. Prahova, sau
imputernicitul acestuia şi fiecare crescător de animale sau împuternicit al unor grupuri de
crescători de animale in parte ,numai dupa intocmirea documentatiei necesare pentru
închirierea prin atribuire directa a pajistilor ,(planuri topometrice , extras de carte funciara ).
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primar sau imputernicitul acestuia
,de compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului si va
fi facuta publica si transmisa persoanelor si institutiilor interesate de secretarul comunei
Pacureti , jud. Prahova .
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
 D-l. CORDUNA ION

PĂCUREŢI, 24 .04.2019
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