ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea și completarea Hotărârii consiliului Local al comunei Bănia nr. 39/04.06.2013 referitoare la
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 ordinara;
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.
Văzând și prevederile Ordunului comun al MADR nr. 407/31.05.2013 și MDRAP nr. 2051/05.06.2013 pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
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:
Articol unic – Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al comunei Bănia nr. 39/04.06.2013 privind aprobarea
inchirierii prin licitație publică a pajiștilor aflate în proprietatea comunei Bănia, judetul Caras Severin, crescătorilor de
animale nse modifică și va avea următorul cuprins:
,,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. 30 % la data încheierii contractului de închiriere;
b. 70 % până cel mai târziu la data de 15 noiembrie a anului în curs. ”
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