ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 33 /15.04.2016
privind actualizarea Caietului de sarcini,Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 28/18.03.2016
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a pajiștilor din patrimoniul privat
al comunei Dochia, jud. Neamț
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15aprilie 2016,
Luând în discutie proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei Dochia,
expunerea de motive nr. 2145 din 08.04.2016 si referatul de aprobare nr. 2146 din
08.04.2016 întocmit de secretarul comunei Dochia;
În bazaO.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările si completările ulterioare si a prevederilor H.G. nr. 1064/2013 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 si
tinând cont si de prevederile H.C.J Neamț nr. 256/2015 privind stabilirea pretului mediu al
ierbii obtinută de pe pajisti, valabil pe anul 2016; Legea nr.52/2003-privind transparenta
decizională in administratia publică locală;
În temeiul art. 10, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă actualizarea Caietului de sarcini, Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.
28/18.03.2016 privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a pajistilor din
patrimoniul privat al comunei Dochia, jud. Neamț, astfel:
a) la cap. 1 se introduce pct. 1.4. care va avea următorul continut: ”închirierea pajistilor
din domeniul privat al comunei Dochia se face cu respectarea dreptului de
preferintă al asociatiilor patrimoniale ale membrilor colectivitătilor locale,
proprietari de animale înscrise în RNE”;
b) cap. 6 pct. 6.1. va avea următorul continut: Nivelul minim al chiriei este de 100
lei/ha/an (prețul de pornire a licitatiei);
c) la cap. 6 se introduce pct. 6.6 care va avea următorul continut: ”după aprobarea și
elaborarea amenajamentului pastoral pentru terenurile care fac obiectul
contractului de închiriere, pretul închirierii va fi modificat ținând cont de cheltuielile
cu implementarea proiectului de amenajament pastoral pentru terenul respectiv”.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia şi comisia de evaluare a ofertelor.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectului jud.Neamt si autoritătilor
interesate si se aduce la cunoştintă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Preşedintele de şedinţă
Popa Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Cristea Dumitriţa

Hotărârea a fost adoptată cu voturi „pentru”, voturi „împotrivă” şi ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în
funcţie şi consilieri prezenţi.

