ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. 7/2014
privind concesionarea prin licitatie publica a supraftei de 26 Ha, tarlaua
25 ,din islazul Comunei Scutelnici aflat in proprietatea privata a acesteia
Consiliul Local al Comunei Scutelnici, judetul Buzau, intrunit in sedinta de lucru
ordinara in data de 10.02.2014;
Avand in vedere:
- expunerea de motive al Primarului Comunei Scutelnici inregistrat sub numarul
354/28.01.2014 ;
-raportul de specialitate, intocmit de Compartimentul Registrul Agricol inregistrat
sub numarul 355/28.01.2014;
-raportul Comisiei de specialitate inregistrat sub numarul 514/10.02.2014;
- prevederile Legii nr.72/2002 a zootehniei, actualizata ;
- prevederile Ordinului nr.226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national,
pe termen mediu si lung;
- prevederile Ordinului nr.210 /2009 pentru modificarea si completarea
Strategiei
privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel
national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul nr. nr.226/235/2003 ;
- prevederile art.4 din Legea nr.213 /1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia, actualizata;
- prevederile O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991;
- Ordinul Prefectului judetului Buzau nr.53/19.03.2001, privind trecerea unor
terenuri in proprietatea Comunei Scutelnici pentru reintregirea izlazului
comunal;
- Raportul de evaluare intocmit de expert evaluator,Dumitrache Florin;
In temeiul art.36 alin.2 lit.a punct c, art.39 alin.1, art.45 alin.3 si art.123
alin. 1 si 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata,
actualizata;
HOTARASTE
Art.1 (1) Se aproba concesionarea, prin licitatie publica , a suprafetei de 26
Ha. teren din islazul Comunei Scutelnici aflat in proprietatea privata a acesteia,
teren prevazut in Anexa nr.l.
(2) Concesionarea se face pe o durata de 5 ani.

Art.2 Se aproba studiul de oportunitate cu privire la concesionarea, prin
licitatie publica, a suprafeti de teren din islazul Comunei Scutelnici aflate in
proprietatea privata a acesteia, conform Anexei nr.2.
Art. 3 Se aproba caietul de sarcini cu privire la concesionarea, prin
licitatie publica, a suprafeti de teren din islazul Comunei Scutelnici
aflate in proprietatea privata a acesteia, conform Anexei nr.3.
Art.4 Se aproba contractul cadru cu privire la concesionarea, prin
licitatie publica, a suprafetei de teren din islazul Comunei Scutelnici aflate in
proprietatea privata a acesteia, conform Anexei nr.4.
Art.5 Se aproba Raportul de evaluare pentru stabilirea pretului minim de
pornire al licitatiei intocmit de expert evaluator, Dumitrache Florin, conform
Anexei nr.5.
Art.6 Anexele nr.1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 Primarul Comunei Scutelnici prin secretarul va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.8 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului
Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, celor nominalizati
cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari si se aduce la
cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Scutelnici.
Presedinte de sedinta
Raban Leonard

Contasemneaza-Secretar
Popa Dumitru

Aceast proiect de hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei
Scutelnici în şedinţa ordinară din data de 10.02.2014, cu respectarea prevederilor
art. 45, alin.1, din Legea nr. 215/2001, a administraiei publice locale ,
( R2) , cu
un număr de 7 voturi pentru , abţineri 3 şi voturi împotrivă 0 , din numărul total
de 11 consilieri în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedină

