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uorAnAREA NR. ro
Privind: aprobarea inchirierii p6qunilor disponibile, in suprafalS de

87,27 ha din domeniul privat al Comunei Pduqeqti-Mdglaqi, a Caietului
de sarcini, Regulamentului procedurii de licitalie, Rapoartelor de

evaluare, Documentaliei de atribuire, Contractului de inchiriere-model
cadru qi Calendarul procedurii in vederea atribuirii contractului de

inchiriere

Consiliul Local al Comunei Pdugegti-Mdglaqi, judelul V61cea,

intrunit in qedintd ordinard, astdzi 31.01 .2014,lacarcparticipd un numdr
de 12 consilieri comunali din numdrul total de 13 alegi in func{ie;

Ludnd in dezbatere expunefea de motive qi proiectul de

hotdr0re iniliat de cdtre primarul comunei, privind aprobarea aprobarca
inchirierii pdgunilor disponibile, in suprafalS de 87,2I ha din domeniul
privat aI Comunei Pbuqeqti-Mdglaqi, a Caietului de sarcini,
Regulamentului procedurii de licitalie, Rapoartelor de evaluare,
Documenta{iei de atribuire, Contractului de inchiriere-model cadru gi

Calendarul procedurii in vederea atribuirii contractului de inchiriere;
Avdnd in vedere raportul compartimentului din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Pdugegti-Mdglagi, inregistrat la nr.
din data de , prin care se propune aprobarea aprobarea inchirierii
pdgunilor disponibile, in suprafald de 87,21 ha din domeniul privat al
Comunei Pduqegti-Mdglaqi, a Caietului de sarcini, Regulamentului
procedurii de licitalie, Rapoartelor de evaluare, Documentaliei de

atribuire, Contractului de inchiriere-model cadru qi Calendarul procedurii
in vederea atribuirii contractului de ?nchiriere;

f,inAnd cont de raportul coinisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local, precum qi de raportul de avizare a proiectului de

hotdrdre, intocmit de secretarul comunei ;

RespectAnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla

decizionald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 27311998 privind proprietatea publicd qi regimul juridic al

acesteia, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind orgarriznea, administrarea qi

exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru modificarea qi completarea

Legii fondului funciar nr. I8ll99I;



- Ordinului Ministrului Agriculturii gi Dezvoltdrii Rurale qi Vice -
priministrul Ministerului Dezvoltbrii Regionale qi administra{iei publice
nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru de

concesiune qi inchiriere a suprafelelor de pajiqti aflate in domeniul
public/privat aI comunelor, oragelor, respectiv al municipiilor; -

- Ordinului Ministrului Agtriculturii qi Dezvoltdrii Rurale nr 544 din 2l
iunie 2013 privind metodologia de calcul a incdrcdturii optime de

animale pe hectar de pajigte;
Inbaza art.36 alin. (5), lit. 'ob" din Legea nr.2I5l200I, privind

administralia publicd locald, republicatb;
In temeiul art. 45 alin. (3) qi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", alin. (3),

(5), (6) din Legea nr. 2151200I pri"rind administralia publici locald,
republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, cu 12 voturi
,, pentru ,, , adoptd urmdtoarea:

norAnAnn

ART.I Se aprobd inchirierea pSgunilor disponibile, in suprafalS de

87,2I ha din domeniul privat al Comunei Pdugeqti-Mdglaqi, conform
anexei nr. 1 ce face parte integrantd din prezentul proiect hotdrdre.
ART.2 Se aprobd gi se insuqegc rapoartele de evaluare al pdqunilor
disponibile in vederea inchirierii, conform anexei nr. 2 ce face parte
integrantd dinprezentul proiect de hotdrdre.
ART.3 Se aprobd Caietul de sarcini al inchirierii, conforrn anexei nr. 3

ce face parte integrantd din prezentul proiet de hotdrdre.
ART.4 Se aprobd Regulamentului procedurii de licitalie al inchirierii,
conform anexei nr. 4 ce face parte integrantd din prezentul proiet de

hotdrAre.
ART"S Se aprobd Documentalia de atribuire privind inchirierea
pdqunilor, conform anexei nr. 5 ce face parte integrantd din prezentul
proiet de hotdrdre.
ART.6 Se aprobd Contractul de inchiriere-model cadru, conform anexei
nr. 6 ce face parte integrantd dinprezentul proiet de hotdrdre.
ART.7 Se aprobd Calendarul procedurii de licitalie in vederea atribuirii
contractului de inchiriere, conform anexei nr. 7 ce face parte integrantb
dinprezentul proiet de hotdrAre.

ART.8 Se stabileqte suma minimd de pornire la licitalie de 30leilha/an.
ART.9 Termenul de inchiriere este de 5 ani.
ART.10 Se imputernicegte domnul'Dediu Alexandru-Dorel, primarul
comunei Piuqegti-Mdglaqi, judelul Vdlcea, sd semneze conttactele de

inchiriere, ce fac obiectul prezentei hotdrdri.
ART.ll f'rezenta hotdr6re va fi dusd la indeplinire de primarul comunei
prin compartimentele de specialitate.



ART.12 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului
comunei Pduqe;ti-Mdglaqi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judelul V6lcea gi se aduce la cunoqtinla
publicd prin afigare pe saitul prim6riei".

Preqedinte de qedinfd, Pdugeqti-Mdglaqi, 3 I .0 1 .2014
Contrasemneazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela
tn

dTlt

*7Goran Nicolae

q,/--drR\/\5
I / (afil*,bNL \'.)
:t \u{G.a\t\ t;,9\ \\\\lF,Srifs\ /r

{'sLNt ao'

AJw'l'I)t, .'\--l- r..-

{''ir,'i'l )


