JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL SARASAU

HoTARARE N, ffu zors
privind aprobarea atribuirii pasunilor dinbomuna Sarasau prin inchiriere
cutre detinntorii de animole in vederea organizarii pasunatului
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat si prezentat de prirnarul comunei, inbaza cererilor
cetatenilor privind organizarea pasunatului;expunerea de motive ;
Luand act de avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local, cat si avizul secretarului
comunei ;.

Inbaza prevederilor
- O.U.G. nr.3412013 privind organizarea.administrarea si exploatarea pajistilor permanente pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.l8/1991, aprobata prin Legea nr.86/2014 si cu
modificarile ulterioare;
-ale Hotararii Guvernului nr.106412013 de aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G.
nr.3412013;
In temeiul dispozitiilor aft.36 si ale ar1. 45 din Legea nr.21512001, republicata privind
administratia publica locala, Consiliul Local al comunei Sarasau, judetul Maramures, intrunit in sedinta in
data de 2 aprilie 2015,adopta urmatoarea

HOTARARE:

Art.

prin inchiriere a pasunilor din comuna Sarasau catre
detinatorii de animale, care au depus cereri, in vederea organizarii pasunatului, in functie de
incarcatura asigurata si de inscrierea animalelor in Registrul National al Exploatatiilor.
Ceilalti crescatori de animale, care detin 1-2 bovine, vor putea depune cereri pentru
pasune, pana la data de 24 aprllie 2015 si carora li se va repartiza pasune,pana la acoperirea
intregii suprafete de care dispune comuna, luand in considerare cronologia depunerii cererilor.
Art.2.- Se aproba chiria anuala de 250 lei / ha pentru persoanele frzice, incepand cu data
incheierii contractului , care nu qu datorii la bugetul local, anntumul chiriei urmand a se recalcula
1.- Se aproba atribuirea directa

pentru fiecare an, potrivit legislatiei in vigoare de la inceputul anului..
Art.3.-Se imputerniceste domnul primar si domnul viceprimar sa semneze contractul de
inchiriere pe o perioada de 7 ani, cu delimitarea suprafetelor pentru proprietarii de animale care solicita
a li se atribui suprafete de pasune prin colaborarea cu comparlirnentul registru agricol.
Art.
Contractul cadru privind inchirierea pasunatului, prevazut in Anexa nr. l, care
face parte i
ta hotarare.
nei va asigura comunicarea prezentei persoanelor si institutiilor interesate.

CO

Prezentahotarare a fost adoptata cu AA voturi"pentru" si e ,, abtinere" a
consilieri prezenti la sedinta, din numarul total de 11 consiliwri in functie
Sarasau, 2 aprilie 2015
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