ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL BUZIAŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 45
09.05.2017
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în
domeniul privat al oraşului Buziaş nr. 9615/10.06.2014
Consiliul Local al oraşului Buziaş, judetul Timis











Luând în considerare cererea Asociatiei Crescătorilor de Animale AGRO-ZOO BUZIAS,
înregistrată cu nr. 8951/2017;
Având în vedere referatul întocmit de d-na Medelian Marioara – inspector – agent agricol în
cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului oraş Buziaş, înregistrat cu nr.
8952/2017, vizat de către şef Serviciu contabilitate, buget, impozite şi taxe din cadrul
Primăriei oraş Buziaş;
Ţinând seama de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Buziaş,
prin care se acordă aviz favorabil;
În temeiul prevederilor pct. III 2. – « Durata contractului » din contractul de închiriere nr.
9615/10.06.2014 ;
Luând în considerare prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, precum şi a Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. 34
din 23 aprilie 2013;
În baza prevederilor Ordinului nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea contractelor cadru
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;
Având în vedere prevederile art. 1777 – 1823 din Legea nr. 287/2009 - Codului civil , cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2 ) lit.'c", alin (5) lit."b", art. 45 alin. 3, art.115 alin.(l)
lit."b" şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul
privat al oraşului Buziaş nr. 9615/10.06.2014 până la data de 31.12.2017.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului
Buziaş.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Oraşului Buziaş;
- Asociatiei Crescătorilor de Animale AGRO-ZOO BUZIAS,
- Serviciului contabilitate, buget, impozite şi taxe, Serviciului investiţii, urbanism, amenajarea
teritoriului, protecţia mediului, achiziţii publice şi Serviciului administraţie publică locală;
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