ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL UNGHENI
547605, Ungheni, nr. 357
tel/fax:0265-328.112; 328.212,
e-mail: secretar@primariaungheni.ro
HOTĂRÂREA NR. 18
Din 29 aprilie 2014
privind atribuirea prin închiriere a pajiștilor permanente aparținând domeniului privat al
orașului Ungheni

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 29 aprilie
2014,
Urmare solicitării formulată de Comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecția
mediului și de turism, înregistrată la Primăria orașului Ungheni sub nr. 2132/31.03.2014,
Având in vedere expunerea de motive susținută de un număr de 3 consilieri locali din
Consiliul local al orașului Ungheni, înregistrată sub nr. 2133 din 31.03.2014, raportul de
specialitate nr. 2647 din 23.04.2014 intocmit de dl. Platon Mihail, șef Serviciu
administrație publică
Văzând proiectul de hotărâre inițiat de consilieri locali Moldovan Ioan, Trif Ioan, și
Culcear Florin şi avizat favorabil de două comisii de specialitate din cadrul Consiliului local
Ungheni și nefavorabil de Comisia de specialitate pentru activități social-culturale, culte,
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii,
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/23.04.2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991 și cu prevederile Normei metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013,
Cunoscând atribuțiile consiliului local de a dispune cu privire la inițierea și
aprobarea procedurilor de închiriere a pajiștilor permanante aparținând domeniului privat al
orașului Ungheni,
In temeiul art. 36, alin. (2), lit."c" şi art. 45, alin. (3) din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă întocmirea caietului de sarcini, a criteriilor de atribuire a pajiștilor
permanante aparținând domeniului privat al orașului Ungheni, în scopul stimulării creșterii
animalelor, a protejării crescătorilor localnici de animale și aprobarea documentelor în consiliul
local.
Art.2. Întocmirea contractului cadru de închiriere a pajiștilor permenente, adaptat la
condițiile concrete ale unității administrativ-teritoriale Ungheni și aprobarea lui în Consiliul
Local al orașului Ungheni.
Art.3. Fiecare închiriere a pajiștilor permenente se aprobă independent în consiliul local.
Art.4. Consiliul local imputerniceste Primarul orasului Ungheni sa semneze contractele
de închiriere a pajiștilor permanente aparținând domeniului privat al orașului Ungheni.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica:
-

Institutiei Prefectului judetului Mures,

-

Primarului orasului Ungheni, judetul Mures,

-

Serviciului administrație publică,

- Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni.

Adoptată în Ungheni, la data de 29 aprilie 2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRIF IOAN

________________________

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR COVRIG DANIELA

________________________

