ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CENAD
HOTĂRÂREA NR.21
din 30.03.2020
privind închirierea pășunii comunale crescătorilor de animale
Consiliul local al comunei Cenad , judeţul Timiș :
Având în vedere:
-

Referatul de aprobare a d-lui Crăciun Nicolae-primarul comunei Cenad;
Raportul d-lui Stefanovici Vasa-viceprimarul comunei Cenad, în calitate de inițiator al
proiectului;
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Cenad;

În temeiul prevederilor:

•
•

•
•
•
•

Dispoziţiile O.U.G. nr.34 /2013 privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprimministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr.407 /
2041,pentru aprobarea contractelor-cadru de concesionare şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public / privat al comunelor,
oraşelor, respective al municipiilor;
Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.544 / 2013, privind
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
Hotărârea Consiliului Local Cenad nr.29 din 28.10.2013 privind stabilirea
măsurilor de pășunat la nivelul comunei Cenad, județul Timiș;
Art. 129, alin.1, art., alin.2, lit.c din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /
05.07.2019 privind Codul administrativ;
Art.7 din Legea nr.52/2003,privind transparenţa decizională în administraţia public
locală –republicată;

În baza art.196, alin.1, lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 / 05.07.2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRÂŞTE:
Art.1.-Se aprobă închirierea păşunii comunale prin atribuire directă a contractelor de închiriere în favoarea grupurilor de crescatori de animale , persoanelor fizice si
juridice ce cresc animale ,crescatorilor individuali ,care au domiciliul pe raza localităţii Cenad, prin repartizarea suprafeţelor în funcţie de numărul de animale deţinute,cu o
încărcătură minimă de 0,3 UMV/ha, următorilor:
- Scurtu Elena
Cenad nr.354
- suprafață de 23,47 ha;
- Petradi Valentin
Cenad nr.465
- suprafață de 2,79 ha;
- Pricop Faust RLI SRL
Cenad nr.281
- suprafață de 3,50 ha;
Art.2.-Închirierea pășunii comunale se face conform prevederilor H.C.L. Cenad
Nr.29 din 28.10.2013, privind stabilirea măsurilor de pășunat la nivelul comunei Cenad,
județul Timiș, cu modificările și completările ulterioare;

-

Art.3.-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştiinţă publică şi se se comunică:
Instituţiei Prefectului Timiş-Direcţia controlul legalităţii actelor şi contencios
administrativ ;
Primarului și viceprimarului comunei Cenad;
Compartiment contabilitate, taxe și impozite;
Celor în cauză;
Se va afișa.

Președinte de ședință,
Stefanovici Vasa

Contrasemnează,
Secretar general,
Marianuţ Miroslav

