CONSILIUL LOCAL AL ORA$ULUI
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prilind aprobalea inchirierii prin licitaJie publicd a pdqunilor din domeniul public al oraqului
Tg.Lipu5. in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a phqunilor, aflate in proprietatea publicI

a

oragului TArgu L[puq in suprafald de 180,48 ha

Consiliul local al oraqului TArgu Ldpuq intrunit in qedinla sa ordinaiA din data de 31.01.2018;
in baza proiectului de hotlrAre iniliat de dl.Mitru LE$E, primarul oraqulul Tdrgu Lhpuq;
Avdnd in vedere Referatul nr.125212018 al Comparlimentului Agro-Silvic privind oporlunitatea
inchirierii prin licitalie publicd a phqunilor din domeniul public a1 oraqului Tg.Ldpug, in vederea
atribuirii contractelor de inchiriere a pdgunilor, allate in proprietatea publicii a oraqului T6rgu Ldpug in
de 180,48 ha;
suprafati
'
in baza prevederile O.U.G. ru.34l2013 privincl olganizarea, administrarea qi exploatarea
pajigtilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului lunciar nr.1B/1991 gi a H.G.
nr.7812015 privind modificarea qi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
O.U.G. nr,34l2013 plivind organrzarea, administrarea 9i exploatarea pajigtilor permanente qi pentru
modificarea qi complbtarea Legii fondulr-ri funciar nr.18/1991, aprobate prtn Hotdrirea Guvernului
ru.1.06412013:,

AvAnd in vedere prevederile Ordinului ministlului agriculturii, alimentaliei gi pddurilor,
Nr.226l2003 penfu aprobarea Strategiei privind organizarea activit[lii de imbunlt[lile $i exploatare a
pajigtilor la nivel nalional, pe termen mediu 9i lung, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, ale
Ordinului Ministrr.rlui Agriculturii $i Dezvolufii Rurale qi Vice-prim ministrul Dezvolttuii Regionale
qi administlaJiei publice m.40712013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune qi inchiriere a
suprafelelor de pajiqti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraqelor, respectiv al municipiilor;
Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii $i DezvoltArii Rurale nr.544/2011 nri'i,rzl
metodologia de calcul a incdrcdturii optime de anitnale pe hectar de pajigte;
Av6nd in vedere avizul secretarului oragului qi al comisiei de specialitate:
in temeiul prevederilor Legii nr.5212003 privind transparenla decizionald in administralia
publicd, cu completdrile ulterioare;
In temeiul art.36 alin(2) 1it."c" qi a1in.(5), lit."a", art.45 alin.(3) qi a:1.123 din Legea
nr.2I512001a administraliei publice locale, republicatd, cu modificlriie qi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art.l. -

Se aprobd inilierea procedulii de inchiriete a pa$unilor disponibile. in suprafald de
180,48 ha, din domeniul public al Otaqului Tdrgr"r Lbpuq, pentru anul 2018, conform Anexei nr.1, care
face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

4$-2. - Se aproba

-'Regu Ianren tLrl prir

ind rcgimLrl inchirierii pagunilor aflatc in proprretatea
.publicI a Oraqului TArgu Ldpuq", conform Anexei nr.2 care face palte integrantd din prezenta hotarAre.
Art.3. - Tariful de pornile la licitalie pentrii pdqunile disponibile aflate in proprietatea public[
Oragului Tdrgu Llpuq este de 240 lei/anlha fbrd T,V.A:

-

a

Se aprobd caietul de sarcini privind inchirierea pdqunilor disponibile, aflate in
proprietatea public[ a Olagului T6rgu Ldpug, conform Anexei 3. care face parte integLantd din prezenta

Art.4.

.hotArare.

Art.S. - Se aprobd perioada de inchiriere, care va fi de 7 ani, respectiv de la data semnarii
contractului de cdtre ultima parle, pAnd la data de 3 i decembri e 2024 cu posibilitatea prelungirii
acestuia prin act adilional, in condiliile legii,

Art.6. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei trotir6ri, se incredinleazi Biroul
Agro-silvic, Compartimentul juridic qi Compartimentul Achizilii publice.

Arl.7.

..

-

Prezenta se comunicd:
- Biroului administraJiei publice locale;

- Compafiiment achizilii publice;
- Compartimentul juridic;
- Biroului Agro-silvic;
- Biroului venituri, financiar contabil;
- Iocuitorii oraquluiTdrgu Lapug. prin afi9are:
- | nstituliei Prefectului J udequl ui Maramureq.
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