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HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare închiriere 12,35 ha pășune
Consiliul Local al orasului Corabia, judetul Olt, având in vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 7642/23.05.2019 inițiat de primarul orașului Corabia;
- Raportul comun nr. 7643/23.05.2019 al Serviciului APL și Biroului Agricol;
- Art. 9 (2) - (4) din O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 4, 6 (3), (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991 aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu
modificările și completările ulterioare;
- Ordin comun al Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale și Ministrului dezvoltarii regionale
si administratiei publice, nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si
inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor oraselor, respectiv al
municipiilor;
- Art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 15/26.02.2019 ref. la inițiere procedură închiriere 12,35
ha pășune;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 51/25.04.2019 ref. la aprobare amenajament pastoral;
- Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 33/2019 cu privire la stabilirea prețului mediu/tonă masă
verde obținută de pe pajiști pentru anul 2019 ;
- Cererea nr. 18578/19.12.2019 al d-lui Petrică Stelian;
- Art. 36 (2) lit. c si (5) lit. a din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Avizele comisilor de specialitate ale Consiliului Local;
In temeiul art. 45 (1), (3) și 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă închirierea prin atribuire directă pentru o perioadă de 7 ani a suprafeței de 12,35
ha pășune naturală, apartinând domeniului privat al orașului Corabia, situată în extravilanul orașului Corabia,
amplasată astfel:
- 3,14 ha în tarlaua 8, parcela 1, bloc fizic 659
- 9,21 ha în tarlaua 8, parcela 1, bloc fizic 661.
Art. 2. - Se stabilește prețul de închiriere de 228 lei/ha/an.
Art. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea pajiștilor din proprietatea privată a orașului
Corabia , conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. - Se aprobă contractul-cadru de închiriere, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Se împuternicește Primarul orașului Corabia să semneze contractul de închiriere al pășunilor.
Art. 6. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului orașului Corabia, Serviciului APL, Biroului
Agricol și Prefectului Județului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOLETA ȘOIMU

NR. 76/28.06.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată astfel:
- voturi pentru
- voturi contra
- abtineri
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CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
TĂNŢICA DOSPINOIU

