
                                                        

HOTARAREA Nr. 18/2020
privind aprobarea închirierii pă unilor din proprietatea privatășunilor din proprietatea privată

 a comunei Ibăne tișunilor din proprietatea privată

Având  în vedere:
-  referatul  de  aprobare  a  primarului  comunei  Ibăne ti  la  proiectul  de  hotarare,  precum  şi  raportulșunilor din proprietatea privată
Compartimentului  Agricol  prin  care  se  propune  închirierea  pă unilor  din  proprietatea  privată  a  comuneișunilor din proprietatea privată
Ibăne tișunilor din proprietatea privată ;

Văzând  avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Ibăne ti;șunilor din proprietatea privată
In conformitate cu  prevederile:
-art.  9  alin.  (2)  din  O.U.G.  34/2013  privind  organizarea,  administrarea  i  exploatarea  paji tilorșunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată

permanente  i  pentru  modificarea  i  completarea  Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991,  cu  modificările  ișunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată
completările ulterioare, 

- art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea i exploatarea paji tilor permanente i pentru modificarea i completarea Legii fondului funciarșunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată
nr. 18/1991, cu modificările i completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;șunilor din proprietatea privată

- Ordinul nr. 407/2051/2013, ordin comun al MDRAP i MADR pentru aprobarea contractelor – cadrușunilor din proprietatea privată
de concesiune i închiriere  a suprafe elor de paji ti  aflate  în domeniul public/privat  al  comunelor,  ora elor,șunilor din proprietatea privată țelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, șunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată
respective al municipiilor;

-  art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009- Codul civil   
In temeiul art. 136  art. 129 alin.1 , alin. 6 lit. b. din OUG NR. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu

modificariel si completarile ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Ibăne ti, Jude ul Vaslui,ști, Județul Vaslui, țul Vaslui,

HOT  ĂRĂ TE:ȘTE:  

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor  disponibile, în suprafaţă de 159.85  ha, din
domeniul privat al comunei  Ibăne ti, aflate în administrarea Consiliului local Ibăne ti, prin atribuire directășunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată
pentru o perioadă de 7 ani, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se aprobă  Referatul de oportunitate privind inchirierea  pajiştilor , proprietate privată a comunei
Ibăne ti, prevăzut în Anexa nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre .șunilor din proprietatea privată

Art.3. Se stabile te pre ul de închiriere a pajistei ca fiind  150 lei/ha/an.șunilor din proprietatea privată țelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor,
Art.4. Se aprobă Documenta ia de atribuire directă pentru închirierea paji tilor din proprietatea privată ațelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, șunilor din proprietatea privată

comunei Ibăne ti, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.șunilor din proprietatea privată
Art.5. Atribuirea directă a paji tilor  proprietate privată a comunei Ibăne ti se va organiza în data deșunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată

03.04.2020, începând cu ora 10 la sediul Primăriei Comunei Ibăne ti.șunilor din proprietatea privată

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNE TIȘTE:



 Art. 6. Se aprobă contractul-cadru de închiriere, conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă comisia de atribuire directă pentru închirierea pă unilor din proprietatea privată a comuneișunilor din proprietatea privată
Ibăne ti în următoarea componenţă:șunilor din proprietatea privată
- Micu Mihai – preşedinte;
- Pîrlog George– secretar
- Grădinaru Daniel  – membru;
Art.8. Se aprobă comisia de solu ionare a contesta iilor la atribuirea directă pentru închirierea pă unilor dințelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, țelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, șunilor din proprietatea privată
proprietatea privată a comunei Ibăne ti în următoarea componenţă:șunilor din proprietatea privată
- Pelin Marius – preşedinte;
- Iacomi Ionel – secretar;
- Popa Claudiu – membru;

- Codreanu Vica  – membru supleant
- Enache Ana-Maria   – membru supleant
Art.9.  Se împuternice te  Primarul  comunei Ibăne ti  pentru organizarea procedurii  de atribuire   şi semnareașunilor din proprietatea privată șunilor din proprietatea privată
contractului de închiriere.
 Art.10.  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica  :-  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Vaslui;  Primarului   comunei
Ibăne ti,  compartimentelor   contabilitate , registrul agricol şi va fi adusă  la cunoştinţă publică  prin afisare lașunilor din proprietatea privată
sediul  Primariei comunei Ibăne ti  şi pe  site-ul șunilor din proprietatea privată www.primariaibanestivs.ro 

            
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘENINTE DE ȘEDINȚ ȘENINTE DE ȘEDINȚ ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                           28.02.2020

       Bodroghină Vasile
   Contrasemneaz  ă:  

Secretar general, 
                                                                                                       Pîrlog George 


