Pct. 1
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de Sarcini privind atribuirea păşunii comunale crescătorilor de
animale și a Regulamentului de Păşunat conform Amenajamentului pastoral al
comunei Giarmata

CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința extraordinară din data de
02.03.2018:
Având în vedere :
♣ expunerea de motive a viceprimarului Comunei Giarmata înregistrată sub nr. 2553/29.03.2017;
♣ prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
♣ H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
♣ Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de
pajişte;
♣ Ordinul MADR nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de închiriere şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor respectiv municipiilor;
♣ Studiul de oportunitate, legislaţie şi fezabilitate privind închirierea suprafetelor de pajiști aflate în
proprietatea UAT Giarmata;
♣ Amenajamentul Pastoral al comunei Giarmata;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (2) lit. c și alin. (4) lit. e, art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, modificată, completată și
republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă/nu se aprobă, iniţierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al
UAT Giarmata.
Art. 2. Se aprobă/nu se aprobă, închirierea păşunii comunale se face prin procedura atribuirii directe
în condiţiile art. 9 alin. (2) din OUG nr. 34 / 2013.
Art. 3. Închirierea păşunii comunale se va face pe Loturi de pajişte conform schitelor anexă.
Art. 4. Se aprobă/nu se aprobă Caietul de sarcini privind atribuirea pășunii comunale a Comunei
Giarmata.
Art. 5. Se aprobă/nu se aprobă Regulamentul de păşunat al Comunei Giarmata.
Art.6. Prezenta
_____

abţineri.

hotarare

a

fost

adoptată

cu______voturi

pentru

______

împotrivă,

Art. 5 Hotărârea se comunică:
♣ Instituției Prefectului - Judeţul Timiș;
♣ Primarului Comunei Giarmata;
♣ Serviciului contabilitate, buget, finanţe, achiziţii publice şi fonduri structurale, taxe şi impozite;
♣ Compartiment urbanism;
♣ Viceprimarului comunei Giarmata;
♣ Se postează pe site-ul Primariei Comunei Giarmata;
♣ se va afișa.
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