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Consilieri :
1. Costea Iulian
2. Sova Gabriel
3. Ionescu Ilie
4. Sali Serdai
5. Manea Ilie
6. Frunza Dimitrova
7. Achihaei Mitruta
8. Condurachi Costica
9. Anton Ion

10. Mustafa Belghin
11. Stefan Cornel-absent
12. Marincea Nicolaie
13. Oita Dumitru
14. Cozma Alexandru
15. Bolat Remzi
16. Turica Despina
17. Corman Adrian

Sedinta extraordinara este legal convocata de primarul orasului Murfatlar.
Se da citire Ordinii de zi care cuprinde 1 punct . Se supune la vot ordinea de zi
care se aproba cu 16 voturi pentru.
In cadrul sedintei extraordinare au participat detinatorii de animale din satul
Siminoc care au ridicat problema inchirierii pasunii avand in vedere ca legislatia le
permite acest lucru.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in
vederea inchirierii pasunii ( sat Siminoc ) apartinand domeniului privat al orasului
Murfatlar.
Avand in vedere prevederile art. 9 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , art. 6 din Normele Metodologice
din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şl exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991 , art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.2 art.45, art. 115 al.1, lit.b din
Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si
completarile la zi, se propune Consiliului Local Murfatlar aprobarea organizarii unei
licitatii publice in vederea inchirierii pasunii ( sat Siminoc ) apartinand domeniului
privat al orasului Murfatlar
Licitatia publica are caracter deschis prin strigare si pot participa atat organizaţii
şi asociaţii locale ale crescătorilor de animale legal constituite, cat si persoane fizice sau
asocieri ale unor persoane fizice , persoane juridice , locale , care detin animale.
Caietul de sarcini, data, locul organizarii licitatiei si comisiile de licitatie vor fi
stabilite prin dispozitie a primarului.
Pretul minin de pornire la licitatie este de 150 lei/ha/an, iar termenul de inchiriere
va fi de 8 ani.

Pasul de strigare este de 10 lei/ha/an.
Garantia de participare la licitatie se stabileste la suma de 1000 lei.
Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficientului de inflatie, daca aceasta depaseste 5 % pe an.
Dl Anton Ion arata ca la sedinta anterioara in care nu s-a aprobat proiectul de
hotarare dumnealui si consilierii care au votat impotriva au considerat ca proiectul este
nelegal intrucat pentru textele de lege invocate nu era mentionat si faptul ca acestea sunt
modificate si completate la zi .De asemenea arata ca ar fi dorit sa propuna inchirierea pe
maxim de 2 ani .
Dl Secretar ii raspunde ca actele normative invocate reglementeaza posibilitatea
inchirierii pasunei , iar faptul ca interpretarea data de dansul nu este una realista
considerand ca este normal sa aiba in vederea actul normativ modificat si completat la zi
si ca pentru orice nelamurire suntem la dispozitia consilierilor . Dl secretar insista asupra
dlui Anton Ion sa ii comunice datele si locul de organizare a sedintei de comisie.
Dl. consilier Sova Gabriel propune modificarea pretului minim de pornire la
licitatie de la 150 lei/ha/an la suma de 80 lei/ha/an intrucat sunt suprafete mari de teren
degradate.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dl Sova
Gabriel care se aproba cu 16 voturi pentru.
Dna. Presedinte declara sedinta incheiata. Drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces verbal.
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