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HOTĂRÂRE
privind reactualizarea comisiei de licitație și a comisiei de contestații pentru închirierea

suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al Orașului Recaș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș  cu  privire  la  necesitatea

reactualizării  comisiei  de  licitație  și  a  comisiei  de  contestații  pentru  închirierea
suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al Orașului Recaș; 

 referatul  cu nr.  10.631 /  19.07.2016 întocmit  de inginerul  responsabil  cu pășunile  din
cadrul Primăriei oraşului  Recaş; 

 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu completările și modificările ulterioare;

 prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  comun  al  Ministerului  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  și  al
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 407/2.051/2013,  pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate
în domeniul public / privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, modificat
prin  Ordinul  comun al  Ministerului  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  și  a  Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123
alin.  (2)  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările si completările ulterioare;

 prevederile  art.  1777  din  Legea  nr.  287/2009,  privind  Codul  civil,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 123 și art. 45 din Legea nr.
215/2001,  privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – (1) Se reactualizează comisia de licitaţie publică pentru închirierea suprafețelor de
pajiște aflate în domeniul privat al Orașului Recaș, care va avea următoarea  componenţă:
               - Băcescu Gabriel, viceprimar - presedinte
               - Albu Maria Ecaterina, inspector de specialitate II – secretar;
               - Tomșa Maria Valeria, inspector de specialitate II – membru;
               - Bumbuc Gheorghe, consilier local – membru;
               - Ciobanu Ioan, consilier local – membru;
Membru de  rezervă: 
               - Pop Ana – consilier local.
                   

doc:1010021502/32


Art. 2. – (1)  Se reactualizează comisia de soluționare a contestaţiilor  formulate cu privire la
nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la modul de organizare şi participare la licitaţie pentru
închirierea  suprafețelor  de  pajiște  aflate  în  domeniul  privat  al  Orașului  Recaș,  care  va  avea
următoarea componenţă:
               - Cernescu Melinda Anuța, șef Serviciu Agricol – președinte;
               - Jurje Camelia, consilier I principal – secretar;
               - Hajnal Teodora, inspector I principal – membru;
               - Așchiopoae Ștefan, consilier local – membru;
               - Buga Ștefan, consilier local – membru;
Membru de  rezervă: 
               - Milutin Romulus – consilier local.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Recaș
și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 4. – Începând cu data prezentei se revocă art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 33
/ 29.01.2016.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

 

                                Preşedinte de şedinţă                                      Contrasemnează
                                         Consilier                                                        Secretar oraș
                              Mircea - Cosmin ANTONESCU                        Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 62
Adoptată cu 14 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14
Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind reactualizarea comisiei de licitație și a comisiei de contestații pentru închirierea

suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al Orașului Recaș

Consiliul Local al Oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul  cu nr.  10.631 /  19.07.2016 întocmit  de inginerul  responsabil  cu pășunile  din

cadrul  Primăriei  oraşului   Recaş cu  privire  la  necesitatea  reactualizării  comisiei  de
licitație și a comisiei de contestații pentru închirierea suprafețelor de pajiște aflate în
domeniul privat al Orașului Recaș; 

 prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
cu completările și modificările ulterioare;

 prevederile O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  Ordinului  comun  al  Ministerului  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  și  al
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 407/2.051/2013,  pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate
în domeniul public / privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor, modificat
prin  Ordinul  comun al  Ministerului  Agriculturii  și  Dezvoltării  Rurale  și  a  Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 571/371 / 2015, prevederile art. 123
alin.  (2)  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările si completările ulterioare;

 prevederile  art.  1777  din  Legea  nr.  287/2009,  privind  Codul  civil,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 123 și art. 45 din Legea nr.
215/2001,  privind  administrația  publică  locală,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. – Se reactualizează  comisia de licitaţie publică pentru închirierea suprafețelor de
pajiște aflate în domeniul privat al Orașului Recaș, care va avea următoarea  componenţă:
               - Băcescu Gabriel, viceprimar - presedinte
               - Albu Maria Ecaterina, inspector de specialitate II – secretar;
               - Tomșa Maria Valeria, inspector de specialitate II – membru;
               - ________, consilier local – membru;
               - ________, consilier local – membru;
Membru de  rezervă: 
               - ________ – consilier local.
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Art.  2. – Se reactualizează comisia de  soluționare  a  contestaţiilor  formulate  cu privire  la
nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la modul de organizare şi participare la licitaţie pentru
închirierea  suprafețelor  de  pajiște  aflate  în  domeniul  privat  al  Orașului  Recaș,  care  va  avea
următoarea componenţă:
               - Cernescu Melinda Anuța, șef Serviciu Agricol – președinte;
               - Jurje Camelia, consilier I principal – secretar;
               - Hajnal Teodora, inspector I principal – membru;
               - ___________, consilier local – membru;
               - ___________, consilier local – membru;
Membru de  rezervă: 
               - ___________ – consilier local.

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Recaș
și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei orașului Recaş.

Art. 4. – Începând cu data prezentei se revocă art. 4 și art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 33
/ 29.01.2016.

Art. 5. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și mass-media.

         
                                                   Preşedinte de şedinţă 

                   Consilier          Vizat
                           __________                               Secretar oraș

                                                       Jr. MOLDOVAN CĂTĂLINA
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Nr. 10.631 / 19.07.2016
                                                                                                                        Aprobat

   Primar
  Ing. PAVEL TEODOR

   ___________
              

                             Către,
Dl. Primar si Consiliul Local Oraş Recaş

REFERAT
privind reactualizarea comisiei de licitație și a comisiei de contestații pentru închirierea

suprafețelor de pajiște aflate în domeniul privat al Orașului Recaș

Având  în  vedere  prevederile  O.U.G.  nr.  34/2013,  privind  organizarea,
administrarea  și  exploatarea  pajistilor  permanente  și  pentru  modificarea  și
completarea  Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

Ținând  seama  de  prevederile  Ordinului  comun  al  Ministerului  Agriculturii  și
Dezvoltării  Rurale  și  al  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  nr.
407/2.051/2013,  pentru  aprobarea  contractelor-cadru  de  concesiune  și  închiriere  a
suprafețelor  de  pajiști  aflate  în  domeniul  public  /  privat  al  comunelor, orașelor,
respectiv  al  municipiilor, modificat  prin  Ordinul  comun  al  Ministerului  Agriculturii  și
Dezvoltării Rurale și a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 571/371 /
2015,  prevederile  art.  123  alin.  (2)  din  Legea  administrației  publice  locale  nr.  215/2001,
republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1777 din Legea nr. 287/2009, privind Codul civil,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere modificările intervenite în structura Consiliului Local Recaș în urma
desfășurării alegerilor din data de 5 iunie 2016, pentru alegerea autorităților publice locale; 

Propun  adoptarea  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  reactualizarea
comisiei de licitație și a comisiei de contestații pentru închirierea suprafețelor de pajiște aflate
în domeniul privat al Orașului Recaș.

     Inspector,
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Ing. ALBU MARIA ECATERINA
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