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JUDETUL PRAHOVA
COMUNA POSESTI
CONSILIUL LOCAL
e-mail primariaposesti@),alroo.com

;

tel.ifax. 0244-422201; cod postal 107440

HOTARARE
privind stabilirea modalitatii de valorificare a graului rezultat de
pe terenul cultivat la camP
Yazand expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de primarul comunei si referatul
compartimentului de specialitate cu privire la suprafetele de teren arabil cultivate la camp in anul

2016-2017;
Avand in vedere referatul intocmit de viceprimarul comunei cu privire la cantitatea de grau
rezultata, in anul agricol 2016-2017, din cultivarea terenului arabil din punctul ,,Nicolesti",
,,Ciupelnita" si ,,Smardan" ;
In temeiul afi.36 , art.45, afi.115 din Legea nr.21512001, republicata, privind administratia
publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POSESTI, JUDETUL PRAHOVA, HOTARASTE:

Art.l.-(l)Se aproba rnodalitatea de valorificare a graului rezultat de pe terenul cultivat la camp,
conform referatului intocmit de viceprimarul comunei , dupa cum urmeaza:
-graul rezultat de pe terenul de Ia ,,Smardan" si ,,Nicolesti", in cantitate totala de 4990,0 kg , sa
fie vanduta la,,Baza de colectare" iar suma rezultata sa fie virata in contul primariei. Suma
respectiva va fi folosita pentru organizarea Pomului de iarna 2017.
-graul rezultat de pe terenul de la ,,Ciupelnita", in cantitate totala de 8480,0 kg , sa fie dat cu
titlu gratuit Asociatiei ,,Pro-Vita pentru nascuti si nenascuti" care are ca obiect de activitate
cresterea, ingrijirea , educarea si socializarea copiilor orfani, abandonati sau incredintati
asociatiei de catre familiile cu venituri foarte mici .

Art.2.-Prevederile prezentei hotarari vor
comunei .

fi

aduse

la indeplinire de catre primarul si viceprimarul

Art.3.-Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor , precum si adusa la cunostinta publica, prin
grija secretarului comunei.
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