CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 49
Din 26 aprilie 2018
Privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren din
pajiștea orașului Ștei, situat
in extravilanul orașului Ștei, pentru
pășunatul ovinelor,bovinelor, cabalinelor, etc.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe
Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive înregistrate
la nr.
1771/2018
i a raportului nr. 1772/2018, întocmite de d-na ing.
Cioica Nadia, inspector în cadrul Compartimentului agricol din Primăria
ora ului tei, prin care propune aprobarea închirierii prin licitaţie publică
a unui teren – paji te comunală, aparţinând domeniului privat al ora ului
tei, situat in extravilanul ora ului tei, pentru pă unatul ovinelor,
bovinelor, cabalinelor, etc.;
În baza dispoziţiilor art.9 alin.(2) 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, precum 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;
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;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă închirierea prin licitaţie publică, a unui teren –
paji te comunală, aparţinând domeniului privat al ora ului tei, situat in
extravilanul ora ului tei, pentru pă unatul ovinelor, bovine,cabaline după
cum urmează:

Nr.
crt.
Lot 1
ovine,
bovine,

Denumirea
populară a
zonei
1 Dumbravă

Suprafaţa
totala BF
ha
19,2475

Blocul fizic

Suprafaţa
liberă ha
19,2475

cabaline
19,2475

Total 19,2475

Art.2. – Se aprobă Caietul de sarcini care va sta la baza desfăşurării
licitaţiei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. – Durata închirierii va fi de 1 an, începând cu data semnării
contractului.
Art.4. – Preţul de pornire la licitaţie este de 40 lei/ha/an.
Art.5. – Se aprobă contractul de închiriere a terenurilor prevăzute la
art.1, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.6. – Se aprobă numirea comisiei de licitaţie prin dispozi ia
primarului ora ului tei.
Art. 7 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT, compartimentul agricol
şi consilierul juridic al Consiliului Local.
Art. 8 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Compartimentul agricol;
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Se
va
afi a
pe
site-ul
institu iei
www.primariastei.ro;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

