ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 18

din 28.01.2016

privind aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea inchirierii pasunii
( oras Murfatlar , jud Constanta ) apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar
Consiliul Local Murfatlar intrunit in sedinta ordinara azi, 28.01.2016;
Murfatlar,
In

Vazand:
Proiectul de hotarare si expunerea de de motive initiate de Primarul orasului
Valentin Saghiu ;
Raportul de specialitate al serviciului financiar contabil – resurse umane ;
Raportul de specialitate intocmit de dl.Agapie Ghita;
Avizul comisiei nr. 1 si 3;
Avizul de legalitate al secretarului;
temeiul prevederilor 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, Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea organizarii unei licitatii publice in vederea inchirierii
pasunii ( oras Murfatlar , jud Constanta ) apartinand domeniului privat al orasului Murfatlar.
Art.2 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.
Art.3 Caietul de sarcini, data, locul organizarii licitatiei si comisiile de licitatie vor fi
stabilite prin dispozitie a primarului.
Art.4 Pretul minin de pornire la licitatie este de 80 lei/ha/an, iar termenul de inchiriere va
fi de 8 ani.

Art.5 Pasul de strigare este de 10 lei/ha/an.
Art.6.Garantia de participare la licitatie se stabileste la suma de 1000 lei.
Art.7 Valoarea rezultata in urma licitatiei va fi actualizata anual prin aplicarea
coeficientului de inflatie, daca aceasta depaseste 5 % pe an.
Art.8
Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.9 Secretarul orasului va comunica prezenta factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu .......17.... voturi
pentru, …-. abtineri, ….-…. voturi impotriva.
PRESEDINTE,
OITA DUMITRU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

