ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 18
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a pajiştilor aflate
în domeniul public şi privat al comunei Muntenii de Jos
Consiliul local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 29.03.2018,
în şedinţa ordinară conform art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001;
Având în vedere:
- expunerea de motive privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a
pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al comunei Muntenii de Jos;
- rapoartele comisiilor
de specialitate ale Consiliului Local şi raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se
avizează favorabil proiectul de hotărâre;
- prevederile art. 9 alin. 1-2 şi alin. 73 din Ordonaţa de Urgenţă nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- prevederile Ordinului comun al Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei
Publice Nr. 2.051 din 5 iunie 2013 şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale Nr. 407
din 31 mai 2013;
- prevederile cap. III „Durata contractului” pct. 2 din contractul nr. 1780/14.05.2014,
încheiat cu Asociaţia crescătorilor de animale „Podul Înalt”, conform H.C.L. nr. 8 din
28.02.2014.
În temeiul prevederile art.36 alin. 1, şi 2 lit. c, art.45 alin. 1 , din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă prelungirea contractului nr. 1780/14.05.2014 de închiriere a
pajiştilor, încheiat cu Asociaţia crescătorilor de animale „Podul Înalt”, conform H.C.L. nr.
8 din 28.02.2014, cu 1 (unu) an, respectiv 14.05.2018 -14.05.2019, cu respectarea perioadei
de păşunat 1 mai – 1 noiembrie pentru ovine, şi 10 mai – 1 octombrie pentru bovine şi
cabaline.
Art.2. Celelalte clauze privind obiectul contractului, preţul închirierii, drepturile şi
obligaţiile părţilor, clauzele contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de
mediu între părţi, răspunderea contractuală, litigii şi notificări, rămîn neschimbate.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul şi secretarul
comunei.
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