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                                                                                HOTĂRÂRE 
                                                                       Nr. 67  din 27.04.2016 

 
               Cu privire la aprobarea  închirierii prin licitatie publică a unor suprafete de pasune, a  Caietului de sarcini si a 

comisiei de licitatie 
 

Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit în şedinţă  ordinară la data de  27.04.2016. 
    Având în vedere: 
 Raportul de specialitate nr. 3691/15.04.2016 a Compartimentului agro-silvic 
 O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;  
 Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul  Ministerului  

        Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea      contractelor cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor;  

 Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte                       

 avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local   
 avizul secretarului 
 prevederile HCJ nr. 4 din 29.01.2014 

În baza art. 36 alin. (2 ) lit”c”, alin (5) lit.”b”, art. 45, art. 115 alin.(1) lit.”b” şi art. 123 alin (1), alin. (2) din Legea nr. 
215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ ,cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 65 ha, din domeniul privat al 
Orasului Tautii Magheraus , pentru anul 2016, cuprinse în  Anexa  nr.1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.    
Art. 2 Tariful de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea privată a Orasului Tautii 
Magheraus, este de 42 lei/an/ha fără T.V.A 
Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea păşunilor disponibile, aflate în proprietatea privată a a  Orasului 
Tautii Magheraus, conform Anexei  nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 4 Se aproba componenta comisiei de licitatie conform anexei 3 la prezenta hotarare 
Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului prin serviciul agro-silvic. 
Art.5. Prezenta se comunica la: 

     -    Instituţia Prefectului judeţului Maramureş;; 

- Primarul oraşului 

- Serviciul Financiar Contabil 

- Compartiment agro-silvic     

- Membrilor comisiei de licitatie         

Se aduce la cunoştinţa cetatenilor prin afişare 
 

                                                             Presedinte de ședință 
                                                                     Zaharie Vasile 
 
 
                                                                                                                                Contrasemneaza  SECRETAR  
                                                                                                                                              Bindila Calin Ioan                                                                       
 
 
Au fost prezenti 14 consilieri din 15 în functie  
Adoptata cu  unanimitate . 
Nr . 67/27.04.2016        
5 ex. CL/BCI                                                                                                                                                                                                                                             



 
 
 
 


