
RO MAN IA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA POSESTI
CONSILIUL LOCAL

e-mai I pri mali apetgslLi@yqheq.qent ;

tel./fax. 0244-422201; cod postal 107440

HOTARARE
privind aprobarea organizarii si defasurarii licitatiei publice deschise, cu strigare' pentru

inchirierea suprafetei de pasune din punctul ,,rosca", proprietatea consiliului local.

Yazand proiectul de hotarare si expunerea de motive a primarului comunei si referatul

compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu privire la

necesitatea aprobarii organizarii si defasurarii licitatiei publice deschise, cu strigare, pentru

inchirierea supraf'etei de pasune din punctul ,,rosca", proprietatea consiliului local ;

Avand in vedere prevederile Legii zootehniei nr. 7212002,cu modificarile si completarile
ulterioare, cele ale HC nr.940/2002,pentru aprobarea Normelor metodologi0e de aplicare a Legii
zootehniei, cele ale Ordinului nr.22612003 pentru aprobarea Strategiei pentru organizarea

activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national pe termen mediu si lung, cele

ale OGU nr. 3412013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si cele ale HG nr. 10641201,3

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OGU nr. 3412013;
In temeiul art.36 alin.(2) lit.c) si lit.d), art.45 si art,ll5 din Legeanr.2151200I, (r1), privind

administratia publica locala" cu modit'icarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDETUL PRAHOVA, HOTARASTE:

Art.1.- (1) Se aproba organizarea licitatiei publice deschise, cu oferta in plic sigilat, pentru

inchirierea suprafetelor de pasune si izlaz, proprietatea consiliului local, in vederea organizarii
activitatii de pasunat si/sau producere turaje - dupa cum urmeaza:

Denumire izlazl pasune , satul SLrprafata (ha) Pret oornire licitatie (lei /ha)

Nucsoara de Jos, pct. ,,ltosca" 6"0s71 50

Imobilul (teren) este identificat in planul anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta

hotarare.

Art.2.-Pentru organizarea si desfasLrrarea licitatiei pentru inchirierea aprobata laart.I ,se numeste

o comisie, cu urmatoarea componenta:

Nr. crt. Numele si orenumele Functia Functia in comisie
I Popa ion Viceprimar Presedinte
2 Vlitrofan Elisabeta Administrator public Secretar
a
J Panait Cecilia Contabila Membru
4 Nita Stelian Cons ier local Membru
5 Dobre Traian Georsica Cons ier Iocal Membru

La licitatie sunt invitati toti consilierii locali .

Art.3- Pentru solutionarea contestatiilor depuse Lrrmare a organizarii si detasurarii
publice deschise. cu of.erta in plic sigilat, pentrr"r inchirierea suprafetelor de pasune

proprietatea consiliulr"ri looal,se numeste o comisie, cu urmatoarea componenta:

licitatiei
si izlaz.


