
ROMANIA
JUDETUL MEHEDINTI
ORASUL BAIA DE ARAMA
CONSILIUL LOCAL NR.25 t30.06.2020

HOTARARE
pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor

proprietatea publica a orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti

Consiliul Local al orasului Baia de Arama , judetul Mehedinti,
Avand in vedere :

_ prevederile Partii aY - a - Reguli specifice privind proprietatea publicd gi privatd a statului sau a unitdlilor
administrativ-teritoriale din Ordonanata de Urgenta a Guvemului nr. 5712019 privind Codul administrativ;

_ prevederile OUG 3412013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de: Legea
nr. 8612014 pentru aprobarea OUG nr. 3412013, OUG 6312014, Decizia nr. 1312015, OUG nr. 1512015, Legea nr.
15312015, Legea nr. 1612016, Legea nr.15912016, Legea nr.4412018, Legea 75l20l9,OUG 7812019;

_ prevederile HG nr.106412013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 3412013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare aduse de:
Hotararea nr. 1 8 12015, Hotararea nr. 21 4 12017, Hotararea nr. 643 12017 ;

_ prevederile Ordinul nr.54412013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de
pajiste;

_ prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministrului Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice nr. 4071205112013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor
de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor;

_HCL nr. 3412018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate in proprietatea publica a
orasului Baia de Arama;

Tinand cont ca au fost emise avizele obligatorii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme
Speciale si al Statului Major General privind incadrarea obiectului concesiunii in infrastructura sistemului national de
apatare siale structuriide administrare/custodeluiariei natural protejate;

Luand act de referatul de aprobare al viceprimarului orasului Baia de Arama inregistrat sub nr. 8626123.06.2020
si de rapoftulcomun de specialitate inregistrat sub nr. 8645124.06.2020;

In temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Cuvenlului nr. 5712019 privirrd Codul administrativ,

HOTARASTE :

ART.I. Se respinge proiectul de hotarare privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a pajistilor
proprietatea publica a orasului Baia de Arama, judetul Mehedinti.

ART.2. Prezenta hotdr6re se aduce la cunoqtin{d prin afiqare la avizierul Primdriei orasului Baia de Arama, se va
publica pe site-ul Primdriei orasului Baia de Arama gi se comunicd prin grija secretarului orasului Baia de Arama
compartimentelor de specialitate, viceprimarului cu atributii de primar al orasului Baia de Arama si Institutiei
Prefectului - judetul Mehedinti.

Prezenta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al orasului Baia de Arama, judetul
Mehedinti, din data de 30 IWIE 2020, cu votul a 4 consilieri ,, impotriva respingerii" ( Ciochina llie, Despau lon,
Maria lulian, Margelu Nicolae ), 7 voturi ,, pentru respingere"( Ancuta Victor, Baloi lonut Victor, Lazar Nicolae,
Tunaru llie, Salapa lon, Vaidianu lon, Vilti Gheorghe ) ,si 2 ,,abtineri" ( Boteanu Cornel, Virzob Lavinia ), din totalul de
15 consilieri in functie ( absenti : Cunita Gabriel Adrian, Tatomir Valentin ).

Contrasemneaza,
Secretar,

Curelea Vi6tor Sabin
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