ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr. 15
din 19 martie 2014
privind aprobarea închirierii trupurilor de păşune în suprafaţă totală de 77,44 ha
situate în proprietatea privată a comunei Livezeni.
Consiliul local comunei Livezeni,judeţul Mureş întrunit în şedinţă ordinară ,
În conformitate cu:
- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr.18/1991,
-H.G.R. nr.1064/2013 privind normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,
- Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor mobile proprietatea publică şi privată a
comunei Livezeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/27.02.2014,
-prevederile art.16 din Ordonanţa Guvernului României nr. 42/2004 privind
organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Titlului IX – impozite şi taxe locale din Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
cu modificările şi completările ulterioare;
Tînând cont de H.C.J.Mureş nr.5 din 30 ianuarie 2014 privind stabilirea preţurilor
medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a a arendei stabilită potrivit legii în cursul
anului 2014,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c şi “d”, alin. (4) lit. c, alin.(6) lit. a) şi ale
art. 45 coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aproba închirierea prin licitaţie publică cu ofertă prin strigare, a suprafeţei totale
de 77,44 ha teren, categoria păşune situată în domeniul privat al comunei Livezeni pentru o
perioadă de 5 ani, identificată în anexa 1 care face parte din prezenta hotarâre.
Art.2. Se aproba documentaţia de licitaţie privind închirierea prin licitaţie publică cu
ofertă prin strigare a suprafeţei de 77,44 ha pasune proprietate privată a comunei Livezeni,
conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare
- a)se aprobă preţul de pornire la licitaţie începând de la 125 lei/ha/an stabilit prin
documentaţia de licitaţie anexată
- b)se aprobă contravaloarea garanţiei de participare la licitaţie în valoare de 10 lei /ha.
Anunţul privind organizarea licitaţiei se va afişa la sediul primăriei comunei Livezeni,
la locurile speciale de afişaj şi presă
Art.3. Se aprobă studiul de oportunitate conform anexei nr.3
Art.4. Se constituie comisia de licitaţie în următoarea componenţă:
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1.Banyai Istvan – viceprimar,preşedinte comisie
2.Toldi Gyongyike – consilier local,membru
3.Tătar Mihail-agent agricol-membru
4.Laszlo Arpad – consilier local,membru
5.Szarka Janos – referent,membru
Art.5.Se aprobă contractul cadru de închiriere conform anexei 4 parte integrantă din
prezenta hotărâre
Art.6. Se stabileşte data de 20 aprilie ca data de începere a păşunatului
- ciclu de păşunat se încheie la data de 6 decembrie
- accesul animalelor bolnave pe păşune este interzis
După încheierea ciclului de păşunat se va lăsa păşunea liberă pentru refacere şi efectuarea
lucrărilor de întreţinere.
Art.7. Se aprobă încărcătura maximă de 6,6 oi/ha şi 1 bovină/ha.
Art.8. Plata chiriei pe perioada derulării contractului de închiriere se va face în două
tranşe respectiv 30% până la data de 31 mai a fiecărui an şi 70% până la data de 31 octombrie
a fiecărui an.
Art.9.Pentru animalele care vor produce pagube sau vor păşuna neânvoite pe păşunea
comunală se vor plăti următoarele taxe:
- bovine şi cabaline adulte - 50 lei/cap
- tineret bovin şi cabalin
-40 lei/cap
- ovine şi caprine adulte – 30 lei/cap
- tineret ovin şi caprin
– 25 lei/cap
Art.10.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei Livezeni.
Art.11.Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare si se va comunica :
-

Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
Primarului comunei Livezeni
Viceprimarului comunei Livezeni
Persoanelor prevăzute la art.4

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Laszlo Arpad

Contrasemnează ,
secretar
Hangan Aurelia
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ANEXA 1 la HCL nr.15/19.03.2014

Nr. Lot
1
2
3
4
TOTAL

Suprafaţa
-ha21,70
16,3
23,44
16
77,44

Denumirea lotului
Poeniţa – păşunea oilor
Poeniţa – păşunea vacilor
Livezeni – păşunea oilor
Livezeni – păşunea vacilor

PRIMAR,
Tătar Vasile
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Identificare conform
registrului agricol
RA T3VOL1 POZITIA 001
RA T3VOL1 POZITIA 001
RA T3VOL1 POZITIA 001
RA T3VOL1 POZITIA 001

