ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pajiștilor aflate în proprietatea comunei Bănia,
judetul Caras Severin, crescătorilor de animale
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinara;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului financiar contabil şi raportul
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;
In baza prevederilor art.14 și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.3 lit. ,,b” și ,,d”; art.9 alin.(1) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013, privind
organizarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si complectarea Legii nr.18/1991.
In baza prevederilor art.36 al.(1) si al.(2), lit. ,,c” si ,,e”, alin. (5), lit. b),art.45 alin.(1),art. 115 alin.(l), lit.b) și art. 123 din
Legea nr.2l5/2001 privind administratia publica locala, republicata în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art.1 – Se aproba inchirierea prin licitație publică a pajiștilor disponibile, din izlazul comunal proprietatea publică sau
privată a comunei Bănia, judetul Caras-Severin, identificate pe blocuri fizice, crescătorilor de animale persoane fizice sau
juridice având animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor, în vederea pășunatului, cu respectarea contractului –
cadru ce se va aproba prin ordin comun al ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministerului dezvoltarii regionale si
administratiei publice, a prevederilor OUG nr. 34/2013 și a Normelelor metodologice ce se vor aproba prin Hotărâre a
Guvernului.
Art.2 – (1) Contractele de închiriere se vor încheia pe o perioadă de un an.
(2) Prin derogare de la prevederile al.(1), contractele de închiriere care se vor încheia în anul 2013, încetează la data de
28 februarie 2014, cu posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de un an, fără licitație, pentru beneficiarii care până la data de
31 ianuarie 2014 solicită acest lucru, sunt de acord să achite sumele stabilite de consiliul local Bănia și care fac dovada că sau achitat în întregime de obligațiile prevăzute în contractul de închiriere.
Art. 3 – Suma minimă de pornire a licitației, pentru anul 2013 se stabilește la 25 euro/ha, la cursul de schimb BNR valabil
la data plății, ce se va achita astfel:
a. 50 % la data încheierii contractului de închiriere;
b. 50 % până cel mai târziu la data de 15 noiembrie a anului în curs.
Art. 4 - Caietul de sarcini pentru organizarea licitației se va întocmi și aproba după aprobarea actelor normative
prevăzute la art. 9 al.(5)-(6) și art. 18 din O.U.G. nr. 34/2013.
Art. 5 - Utilizatorii pajiștilor au următoarele principale obligații:
a. de a respecta bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
b. de a lua toate măsurile pentru întreţinerea, cu menţinerea categoriei de folosinţă;
c. să asigure o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha;
d. să respecte prevederile contractului de închiriere toate prevederile legale în materie.
Art. 6 - Primarul comunei Bănia, d-nul Bălan Silvestru se imputerniceste să incheie și să semneze contractele de
închiriere a pajiștilor, in conditiile ce vor fi stabilite prin contractul-cadru ce urmează a a fi aprobat prin ordin comun al
ministerului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministerului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
Art. 7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul comunei Bănia si compartimentul contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 8 - Prezenta hotarare se va se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina proprie de
Internet www.primariabania.ro şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
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