ROMANIA
JUDEŢUL MURES
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R Â R E A Nr. 65
din 12 iulie 2017
pentru modificarea HCL nr.32/17.06.2014 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Local nr.15 din 19.03.2014 privind închirierea trupurilor de păşune în suprafaţă totală de 71,61 ha
situate în proprietatea privată a comunei Livezeni.
Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,
Luând în considerare raportul compartimentului de resort nr.2541/06.07.2017 și expunerea de
motive a primarului comunei Livezeni nr.2542/06.07.2017,precum și avizul comisiei de specialitate,
Având in vedere lucrarea de construire a Variantei de ocolire Tg.Mureș pe DN 13 și DN 15 care
a afectat o suprafață de 3,45 ha pășune comunală,
Potrivit prevederilor:
- 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,
Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
Potrivit Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,republicată,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) şi ale art. 45 alin.(1) 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 modifică HCL nr.32/17.06.2014 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Local nr.15 din 19.03.2014 privind închirierea trupurilor de păşune, după cum urmează:
Suprafaţa de teren din lot nr.3 situată în satul Livezeni, identificată conform registrului agricol RA
T3VOL 1 POZIŢIA 001,se modifică de la suprafaţa de 17,61 ha teren cu destinaţie păşunea oilor la
suprafața de 14,16 ha. Se modifică suprafaţa totală de păşune 71,61 ha la suprafața de 68,16 ha.
Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.32/17.06.2014, rămân în vigoare.
Art.3.Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare si se va comunica :
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- D-lui Nagy Gergely
- Afișare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dobos Levente-Szilveszter

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar
Hangan Aurelia

ANEXA nr.1 la HCL nr…./12.07.2017
Nr. Lot
1
2
3
4
TOTAL

Suprafaţa
-ha21,70
16,3
14,16
16
68,16

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

Intocmit,
Tătar Mihail

Identificare conform
registrului agricol
RA T3VOL1 POZITIA 001
RA T3VOL1 POZITIA 001
RA T3VOL1 POZITIA 001
RA T3VOL1 POZITIA 001

