ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 16
din 28.03.2013
privind închirierea unei suprafeţe de 546,19 ha păşune aparţinând domeniului privat al comunei
Beica de Jos, judeţul Mureş
Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.03.2013;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei beica de Jos precum și avizul favorabil al
comisiilor de specialitate a consiliului local;
- prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor;
- Ordinul MAPDR nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi
lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului
administraţiei publice nr. 226/235/2003;
- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) litera b), art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (1) și
(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor art. 45 alin. (1) și (3) și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a unei suprafeţe de 546,19 ha
păşune aparţinând domeniului privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
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Art.2. Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea unei suprafeţe de 546,19 ha păşune
aparţinând domeniului privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, conform anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației de închiriere a
suprafeței de 546,19 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Beica de Jos, judeţul
Mureş, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Contractul - cadru de închiriere conform anexei nr. 3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. (1) Comisiile de licitaţie şi de soluţionare a contestaţiilor vor fi desemnate de către
primarul comunei Beica de Jos prin dispoziţie.
(2) Consiliul Local Beica de Jos î-și desemnează câte doi reprezentanți atât în
comisia de licitație cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.
Art.6. Consiliul Local Beica de Jos desemnează a face parte din comisia de licitație domnii
consilieri GHEORGHE ALEXANDRU și BORDA VASILE și în comisia de soluționare a
contestațiilor domnii consilieri ILIEȘ VICTOR și COASTA LIVIU-VIOREL.
Art.7. Se constituie o comisie din partea consiliului local și primăriei care va verifica prin
sondaj efectivele de animale declarate că asigură încărcătura de animale pe hectar, în următoarea
componență:
- GRAMA IULIU-DORIN - Referent superior
- SUCIU LENUȚA - Referent superior
- FABIAN LASZLO - Viceprimar
- URS MARCEL-NICOLAE - Consilier Local
- BEMBE NICOLAE - Consilier Local
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul și viceprimarul
comunei Beica de Jos.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei Beica de Jos, persoanelor interesate, se afişează
și se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Coasta Liviu-Viorel

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Pop Silvestru-Vasile
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