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HOTARAREANR.”
Privind: insusirea contractului de inchiriere nui/09.05.2018 incheiat cu Asociatia

Crescatorilor de bovine-taurine “Băcita” din localitatea Vaideeni prin atribuire directa a pajistilor
Brădătele, Dealul Mare-Frăsinet si Cema din proprietateaprivata a comunei Vaideeni.

Consiliul Local al comunei Vaideeni , întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 mai 2018,
şedinţă la care participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13 câti sunt in functie;
Şedinta este condusă de domnul consilier Apostoloiu Radu Florin
Analizând expunerea de motive a Primarului comunei Vaideeni si referatul
compartimentului de specialitate, prin care se propune insusirea de catre Consiliul local al
comunei Vaideeni a contractului de inchiriere nui/09.05.2018 incheiat cu Asociatia
Crescatorilor de bovine-taurine “Băcita” din localitatea Vaideeni in conformitate cu preved
anexei nr.2 din Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice nr.407/31.0542013
In conformitate cu:

Artil si

art]

din Hotararea Consiliului Local Vaideeni nr.28/27.04,2018
Legea nr.44 din 19.0142018 pentru modificarea si completarea OUG nr, 34/2013 privind
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentm modificarea si
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
OUG nr, 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploamrea pajistilor permanente
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobata prin
Legea nr.86/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea Guvernului 1064/2013, pentru aprobarea normelor metodologice pentru
aplicarea OUG 34/2013, modificata si completata prin Hotararea Guvernului 78/2015;
0 Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice nr.407/31.05.2013 privind aprobarea contractelor cadru de
concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al
comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor,
Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.544/2013 privind metodologia de
calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar pajiste
. Codul civil;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Vaideeni.
Raportul de avizare pentru legalitate intocmit de secretarul comunei.
S-au respectat prevederile art, 7 din Legea nr452/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica
Avand in vedere prevederile art.63 alin(5) lit.d din Legea 215/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare.
În temeiul art.45 din Legea 215/2001, privind administratia publică locală cu modificările
şi completările ulterioare, cu un numar de 11 voturi „pentru“ adoptă următoarea:
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Artli Se aproba

insusirea contractului de inchiriere nr.5/09.05.2018 incheiat cu Asociatia
Crescatorilor de bovine-taurine “Băciw” din localitatea Vaideeni prin atribuire directa a pajistilor
Brădăţele, Dealul Mare-Frăsinet si Cerna din proprietateaprivata a comunei Vaideeni
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează, Primarul comunei
Vaideeni- domnul Baluta Achim Daniel.
Art.3 . Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin publicare şi afişaj si va fi comunicata
Primarului comunei Vaideeni si Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, prin grija secretarului
comunei
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