ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA FRĂTĂUŢII NOI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind modificarea si completarea HCL nr. 30/27.04.2018- privind închirierea prin
atribuire directă a pășunilor naturale care fac parte din domeniul privat al comunei
Frătăuții Noi, județul Suceava
Consiliul local al comunei Frătăuţii Noi, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei nr. 3176/ 01.04.2021 ;
- raportul de specialitate al secretarului general al comunei nr. 3175/01.04.2021;
- raportul comisiei de specialitate nr. 4726/20.05.2021;
- Prevederile art. 9 aliniatul (21), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru
modificarea și completerea Legii fondului funciar nr. 18/1991, (alineat modificat prin
art. unic pct. 1 din Legea nr. 75/2019, în vigoare de la 5 mai 2019);
- Prevederile art. 13 din HGR nr. 1064 din 11.12.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b” și „c”alin. (4) lit. g), alin. (6) lit. b), alin. (14), ale
art. 196 alin. (1) lit. a), cu respectarea cvorumului prevăzut la art. 139 alin. (3) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea HCL nr. 30/27.04.2018- privind închirierea prin
atribuire directă a pășunilor naturale care fac parte din domeniul privat al comunei Frătăuții
Noi, județul Suceava, după cum urmează:
(a) La articolul 1, subpunctul (4) se modifică și completează după cum urmează:
„Asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători
locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localităţii respective cu care se încheie
contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de data
depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Entităţile înfiinţate cu cel puţin un an
înainte de data depunerii cererii au drept de preempţiune, cu condiţia de a face dovada
desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv;”
(b) La articolul 5 componența Comisiei de pășunat se modifică și se completează după
cum urmează :
„

1. Olari George - primar
2. Iliuț Alex-Mihai - consilier achiziții publice

-

președinte ;
membru ;

3. Moisuc Constantin consilier superior
4. Babalean Ștefan-Mihai
consilier local desemnat
5. Luchian Vasile
consilier local desemnat

-

membru ;
membru ;
membru ;

Membri supleanți:
- Ruscior Florica
-referent superior
- Bodnar Constantin -consilier local
- Galan Consytantin -consilier local”
Art. 2 Celelalte articole ale HCL nr. 30/27.04.2018 rămân neschimbate.
Art. 3 Primarul comunei împreună cu secretarul general al comunei și biroul financiar-contabil
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,

BURCIU Valentin
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CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE,
SECRETAR AL COMUNEI
Oltea-Rodica MOISUC

