
ROMANIA
ruDETUL OLT
CONSILIUL LOCAL PIATRA OLT

HOTARARE
privind respingerea proiectului de hotarare cu privire la initierea procedurii de inchiriere a

pajistilor aflate in proprietateaprivataa orasului PiatraOlt , judelul Olt

Consiliul Local al orasului Piatra Olt, judelul Olt
Avand in vedere:
-Raportul de specialitate nr.11533 din 14.02.2018 al compartimentului agricol din cadrul Biroului
Urbanism Amenaj area Teritoriului;
-prevederile att.9 din O.U.G.34120I3 privind orgarizarca. administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,cu modificarite si
completarile ulterioare, modifi cata si comple tata de Le gea m.44 I 20 I g 

;
-prevederile HG nr. 1064 /2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3412013 privind organrzarea. administiarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/l99l,modificata si completata prin HGR nr.78 /2015 privind normele de aplicare ;- prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministrului Dezvoltarii
Regionale si Administraliei Publice nr. 407 I 2A13 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune
si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniut pubtic/privat al comunelor, oraselor, respectiv
al municipiilor;
-prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr 544 din2l iunie 2013 privind
metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste;
-prevederile Ordinului m.2261235112003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, p" t..-"r, r*Oio si lung ;
-prevederile Noului Cod Civil ;
-Amenajamentul Pastoral pentru plqunile din orasul Piatra Olt nr 10653119.01.2018, intocmit de catre
DADR OLT
-prevederile Hotararii Consiliului local Piatra Olt nr. 21124.02.2017 privind
inventarieriea anuala a bunurilor apartinand domeniului privat al orasului Piatra Olt. , judtful Olt
-prevederile Hotararii Consiliului Judetean Olt nr. 22 din25.02.2016 privind stabilirea
pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul20{7.
-prevederilot art.36 alin. (2 ) lit. c si alin. (5) lit.b) si art.T23 alin (1), alin.Q) din Legea nr.2l5 I 2001
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Raportul comisiei de specialitate dirrcadrul Consiliului Local al orasului piatra OIt

In temeiul art. 45 alin. (3) , art.l15 alin.(l) lit. b ) din Legea nr. 21512001, a administratiei
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:

Art.1. Se respinge proiectul de hotarare cu privire la intierea procedurii de inchiriere a pajistilor
disponibile , in suprafata de 378,47 ha din domeniul privat al orasului piatra Olt , aflate in
administrarea Consiliului local , pentru anul20lg .

Art.$ Prczentahotarare se va comunica:
- Instituliei prefectului -Judeful Olt
- Primarului oras piatra Olt

lalitate ale Consiliului Local
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