ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare caiet de sarcini
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7317/23.04.2014 iniţiat de primarul oraşului
Corabia;
- Raportul nr. 6496/08.04.2014 al Serviciului APL şi Biroului Agricol;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 48/27.03.2013 privind însuşirea
bunurilor care aparţin domeniului privat al oraşului Corabia;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 23/29.01.2014 referitoare la
închiriere păşune;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 38/26.02.2014 referitoare la
aprobare chirie anuală păşunat;
- H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G nr. 34/2013;
- O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
- Ordin Administraţie Publică nr. 544/2013 privind metodologia de calcul
al încărcăturii optime de animal pe hectar de pajişte;
- Art. 36 (2) lit. c, (5) lit.b, 123 (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1) şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă caietul de sarcini privind închirierea suprafeţei de 17,98
ha, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Terenul aparţine domeniului privat al oraşului Corabia şi nu face
obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, în
temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care
reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6
martie 1945 – 22 decembrie 1989, nu este grevat de sarcini, nu face obiectul vreunui
litigiu, şi nu face parte din rezerva comisiei locale de fond funciar.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Serviciului APL, Biroului Agricol şi Prefectului Judeţului Olt.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
IULIAN RĂDUCU IVAN
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