ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

-Privind atribuirea spre folosinţă prin concesionare a păşunii comunale în suprafaţă de 462 ha din
domeniul privat al comunei către o Asociaţie a Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia, care să
aibă un efectiv de animale acoperitor pentru întreaga suprafaţă de păşune, conform normativelor.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 31.03.2010, având în vedere:
nota de fundamentare înregistrată la nr. 470/26.02.2010, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 476/26.02.2010;
referatul nr. 482/26.02.2010, întocmit de viceprimarul comunei ;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare;
O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public, cu modificarile si
completarile ulterioare;
H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 6 din legea nr. 52/21.01.2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
art. 5 alin. 2 din Ordinul nr. 246/2008 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind stabilirea modului
de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătățire şi exploatare
a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung;
O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare,
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu
modificarile si completarile ulterioare;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 488/01.03.2010;
votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 13 consilieri locali aflaţi în funcţie şi prezenţi la şedinţa
consiliului local de astăzi;
art. 36 alin. (5) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.-Se aprobă concesionarea păşunii comunale în suprafaţă de 462 ha din domeniul privat al
comunei către o Asociaţie a Crescătorilor de Animale din comuna Scînteia, care să aibă un efectiv de animale
acoperitor pentru întreaga suprafaţă de păşune, conform normativelor.
Art.2.- Se constituie comisia specială mandatată pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei de licitaţie
publică, stabilirea preţului redvenţei şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, în următoarea componenţă:
1.- Preşedinte, Săcăleanu Fănică
-Primar;
2.- Membru,
Aştefanei Mihai,
-consilier local;
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3.- Membru,
Alexa Constantin,
-consilier local;
4.- Membru,
Bătrânică Viorel,
-consilier local;
5.- Membru,
Ifteme Sorin,
-referent contabil;
6.- Secretar, Ilăşoaia Florin,
-secretarul comunei.
Art.3.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Compartimentului financiar contabilitate al primarului;
-membrilor comisiei de licitaţie;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Petrică MIRON

Contrasemnează
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 17
Din 31.03.2010
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