ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OLTINA
HOTARÂREA
nr. 5 din 12 martie 2019
privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al comunei Oltina către
crescătorii de animale
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b)
art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art. 29, art. 30 și art. 31 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările și
completările ulterioare;
e) art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
f) art. 121 alin. (3), art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (3) și alin. (5) – (7) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) ale art. 3, alin. 2, art. 42 alin. 4, art. 80 și art. 82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;
Ținând cont de cererile primite din partea crescătorilor de animale prin care solicită atribuirea de
suprafețe de pajiști pentru efectivele de animale deținute.
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Oltina, în calitatea sa de inițiator
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Oltina
c) raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare, urbanism, agricultură,
administrarea domeniului public și privat
d) raportul comisiei de specialitate pentru administrație publică locală, juridică și disciplină,
muncă și protecție socială
In temeiul art. 45 alin. (3) și cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OLTINA, întrunit în ședința ordinară din data de 12
martie 2019, adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. – (1) Se aprobă închirierea prin atribuire directă a suprafeței de pajiște disponibilă către
crescătorii de animale, persoane fizice sau juridice, având animalele înscrise în Registrul naţional al
exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe teritoriul comunei Oltina.
(2) Închirierea se va face pe o perioadă de 4 ani proporţional cu efectivele de animale deţinute în
exploataţie.
Art. 2. – Suprafața de pajiște disponibilă este cea prevăzută în Anexa nr. 1 ce face parte din prezenta
hotărâre.
Art. 3. – Se stabilesc condițiile ce trebuiesc îndeplinite de crescătorii de animale conform Anexei nr. 2
ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 3 ce face parte din prezenta
hotărâre.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului
comunei Oltina și prefectului județului Constanța și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe
pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 …………………………….………
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