ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45
pentru aprobarea închirierii, prin licitație publică,pe o perioadă de 9 ani, a unor pajiști și pășuni
de pe raza administrativ- teritorială a orașului Ocna Mureș conform anexei

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.03.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.227/23.03.2018, de către primarul oraşului
Ocna Mureş, Silviu Vinţeler;
Având în vedere referatul nr. 2486/21.02.2018 al Compartimentului agricol, raportul de
specialitate nr. 2843/27.02.2018 al Serviciului VITL, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al orașului Ocna Mureș, prevederile din Legea nr. 213/1998- privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente, actualizată, Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 34/2013 aprobate prin H.G. nr.
1064/2013, actualizată, Legea nr. 72/2002 - legea zootehniei, actualizată, Ordinul comun nr.407/2013 al MADR și MDRAP,
actualizat, precum și a Regulamentului pentru organizarea pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor de pe raza orașului
Ocna Mureș, aprobat prin HCLOM nr. 84/27.04.2017
În temeiul art. 36 alin.(5) lit.a , art.45, art.115 alin.(1) lit b) și art.123 din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, actualizata,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, pe o perioadă de 9 ani, a unor suprafețe de
pajişti şi păşuni de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș, conform Caietului de sarcini
conținut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractelor
de închiriere pentru suprafețe de pajişti şi păşuni de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna
Mureș, în următoarea componență:
1. Podariu Pavel Gligor– președinte;
2. Petridean Cristina – membru;
3. Guț Maria Ana – membru;
4. Popa Ionela – membru;
5. Vancea Nicolae – membru;
Art. 3. Se aprobă constituirea comisiei pentru soluționarea contestațiilor împotriva actelor emise în
cursul procedurii de licitație, în următoarea componență:
1. Nicoară Florin Ovidiu- președinte;
2. Morar Claudiu Viorel- membru;
3. Szilagyi Ildiko- membru.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea
contractelor de închiriere se mandatează domnul primar al oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mureş,
-Compartimentul agricol, cadastru agricol;
- Președinții celor două comisii.

Ocna Mures, 29.03.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MARELE ADRIAN CRISTIAN

Tehnored. N.F.O.exp.6;anexe:1.

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17; prezenţi: 17; voturi ,,pentru”: 17; .voturi ,,contra”: ; abţineri:

1

