JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BORLEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a suprafeţei de
22,00 ha păşune aflată în domeniul public al comunei

Consiliul Local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ;
Luând act de cererea nr.1215/14.02.2017 formulată de numitul Purice
Gh.Vasile privind rezilierea contractului de concesiune nr. 1884/16.03.2013
și a contractului nr. 1885/06.03.2013;
În conformitate cu prevederile:
- Ordinului MADR nr. 541/25.08.2009 pentru modificarea şi
completarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr.
226/235/2003;
- Ordinului MADR Nr. 246 din 23 aprilie 2008
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu
modificări și completări ulterioare;
- OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică aprobată prin Legea nr. 22/2007 cu
modificări şi completări ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificări şi completări ulterioare;
- Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată,
cu modificări și completări ulterioare;
Având în vedere raportul de evaluare aprobat prin HCL
nr.12/26.02.2013,
raportul întocmit de viceprimarul comunei, nota de
fundamentare a primarului şi avizul comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit.c coroborat cu alin.(5) lit.a,
ale art. 45 alin(3), art. 123 alin(1), (2), şi (3) din legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificări şi completări
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Aprobă Caietul de Sarcini privind concesionarea suprafeței
totale de 22,00 ha pășune , din care 18,64 ha suprafață eligibilă și 3,36 ha
suprafață neeligibilă .
Art. 2 - Se aprobă scoaterea la licitaţie în vederea concesionării, pe o
perioadă de 10 ani a terenului aparţinând domeniului public al comunei –
păşune, în suprafaţă de 22,00 ha, identificat în anexa nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Valoarea de pornire pentru stabilirea redevenţei terenului
concesionat, prevăzut la art. 1, este de 123 lei/ha/an pentru suprafețele
eligibile stabilită în raportul de evaluare nr. 1112 din data de 11.02.2013,
aprobat prin HCL nr. 12/26.02.2013 și 10 lei/ha/an stabilită prin HCL nr.
11/26.02.2013.
Art. 4 – Se împuterniceşte Primarul comunei Borleşti să desemneze
comisia de atribuire a contractului de concesiune, să încheie şi să semneze
contractul de concesiune şi să îndeplinească condiţiile de publicitate
imobiliară prevăzute de lege.
Art. 5 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BĂBUȘ VASILE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR STAICU CRISTINA
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