ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind arendarea păşunii comunale.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 28.05.2009 având în vedere:
nota de fundamentare nr. 101/24.04.2009, prezentată şi susţinută de către domnul primar, Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 111/24.04.2009;
referatul nr. 122/24.04.2009, întocmit de viceprimarul comunei;
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
punctul VI din anexa la Ordinului comun al M.A.A.P. şi al M.A.P. nr. 226/235 din 17.06.2003 pentru
aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajiştilor la nivel naţional,
pe termen mediu si lung;
Legea nr. 72/2002 a Zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi nationale directe
complementare, care se acorda 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;
art. 5 din Ordinul M.A.D.R. nr. 246/2008 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;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local înregistrate la nr. 131/27.04.2009;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (4) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/200l, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
H O T Ă R Â R E:

Art.1- Se aprobă arendarea păşunii comunale, prin încheierea unor contracte de arendă cu reprezentanţii
asociaţiilor constituite a crescătorilor de animale, după cum urmează:
Nr. Numele şi prenumele
Denumirea asociaţiei crescătorilor de
Satul
Suprafaţa
crt.
animale
arendată -ha1
Pavel Constantin
Asociaţia crescătorilor de bovine
Scînteia
105,25
2
Nistor Dumitru
Asociaţia crescătorilor de bovine
Bodeşti
69,64
3
Tagarcea Constantin Asociaţia crescătorilor de bovine
Boroseşti
75,44
4
Tăcuţanu Neculai
Asociaţia crescătorilor de ovine
Scinteia
211,67
5
Darabană Radu
Asociaţia crescătorilor de cabaline
Boroseşti
49,13
TOTAL SUPRAFATA
511,13
Art.2.- Contractele de arendare a păşunii comunale vor fi încheiate pentru o durată de 2 ani, cu posibilitatea
prelungirii acesteia, iar cu un nivel al arendei anuale de 60 lei/ha.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Vasile BUSUIOC
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