HOTARAREA Nr19/2018

privind aprobarea închirierii păşunilor din proprietatea privată
a Comunei Tilisca si aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a
păşunatului înComuna Tilişca, Judeţul Sibiu
Consiliul local al comunei Tilişca, întrunitin sedinta ordinara la data de 13 maľtie 2018,
Având in vedere referatul viceprimarului comunei Tilisca nr 50/09.03.2018' expunerea
de motive a primarului comunei Tilişca nr 51/09.03.2018 si avizul Comisiei pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protedia mediului şi turism,
In conformitate cu prevederile:
-aft. 9 alin. (2) din o.U.G. 34l20L3 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991' cu
modificările şi completările ulterioare,
- aft. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O,U.G. nr. 3412013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajistilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. IBlLggt, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobate prin H,G. nr. 106412013;
- Ordinul nr.4071205112013, ordin comun al MDMP si MADR pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închirierea suprafeţelor de pajişti aflate îndomeniul public/privat al
comunelor, oraşelor, respective al municipiilor;
- art. 1777 _ 1823 din Legea nr.ŻB712009- Codul civil
Înbaza prevederilor art64 din Legea nr.24l2O00 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare'
In temeiul aft. 36 alin (2) lit c, alin (5) lit b), aft. 45 alin (3), aft. 115 alin (1), lit b) din
Legea nr. ZI5|200I privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si
completarile u lterioare,

HoTARAŞTE:
Aft. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului, precum şi exploatarea
păsunilor aflate înproprietatea privată a comunei Tilişca, conform Anexei 1 la prezenta
hotărâre.

AÍt. 2. Se aprobă închirierea prin atribuire directă pentru o perioadă de 10 ani

a

terenurilor cu categoria de folosinţă ''pajişte'' (păşune), proprietate privată a comunei Tilişca,
libere de contract, începând cu anul 20IB, conform Anexei nr 2la prezenta hotărâre.
Art. 3. Se stabileşte preţul de închirierede 300 lei/ha/an pentru păşunile montane şi
350 leiha/an pentru păşunile de la şes sau deal.
Aľt. 4. Se aprobă Documentaţia de atribuire directă pentru închiriereapajiştilor din
proprietatea privată a comunei Tilişca, conform Anexei 3 la prezenta hotărâ .ť"", '
.'
:.'t

!

t

í

I

*

':iiĘ':'
*'1'
.r

'

Aft. 5. Atribuirea directă a pajistilor proprietate privată a comunei Tilişca, libere de
contract, înscriseînanexa nr 2 la prezenta hotărâre, se Va organiza
îndata de 23.04.2018, începând cu ora 10 la sediul Primăriei Comunei Tilisca;
Art. 6. Se aprobă contractul-cadru de închiriere,conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.
Comisia de atribuire directă pentru închiriereapăşunilor din proprietatea privată
^rt.7.
a comunei
Tilisca si comisia de soluţionare a contestaţiilor se numesc prin dispoziţie a
Primarului Comunei Tilişca.
Art. B. Se împuterniceştePrimarul Comunei Tilişca, dl CîmpeanVasile să semneze
contractul de închiriere al păşunilor.
Art 9 : Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr 17l20I4 privind scoaterea la licitatie
învederea închirieriia unor trupuri de păşune' precum şi orice alte reglementări stabilite
ulterior adoptării HCL nr L7l20L4 până la data adoptări prezentei hotărâri, se abrogă.
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Adoptată înTilişca la 13 martie 2018
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