ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.03.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizele Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii,
prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat din cadrul
Consiliului Local al municipiului Caransebeş, Referatul nr.7643, din 23.03.2015 al Directiei
Administratie Locala,contractele de concesiune incheiate cu Lupsa Nicolae,Cârpaci Ioan
Rusalin,Cârpaci Marinela,Radoi Elisei,Lozici Nistor Pavel nr.10.632 din 14.05.2013 si contractul de
inchiriere nr.14896 din 05.06.2014 cu Asociatia Crescatorilor de Animale Caransebes
Văzând prevederileOUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii
nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
În temeiul art. 36, alin.(1), alin (2), lit.c), alin(5) lit.a) lit. b) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rezilierea contractului de inchiriere nr.14896 din 05.06.2014 incheiat cu
Asociatia Crescatorilor de Animale Caransebes,ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale privind
ingrijirea pasunii si obligatiei de plata a chiriei .
Art.2. Se aproba rezilierea contractelor de concesiune a pasunii municipiului Caransebes
incheiate cu persoanele fizice Lupsa Nicolae,Cârpaci Ioan Rusalin,Cârpaci Marinela,Radoi Elisei,Lozici
Nistor Pavel, si care nu au respectat clauzele contractuale privind ingrijirea pasunii.
Art.3. Se aprobă organizarea licitatiei publice in plic inchis in vederea inchirierii suprafetei de
pasune de 405 ha proprietatea municipiului Caransebes , conform Caietului de Sarcini si a contractului
cadru de inchiriere anexate ce fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Pretul de pornire la licitatie este de 449 lei/ha/an iar termenul inchirierii este de 7 ani
Art.5. Rezilierea de drept a contractelor de inchiriere va interveni in urmatoarele cazuri:
- neplata chiriei la termenele stabilite in contract
- neintretinerea pasunii
- nerespectarii interdictiei de subanchirere
- nerespecarea conditiilor privind incarcatura optima de animale/ha care nu trebuie sa fie mai
mica de 0,3 UVM/ha
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş
prin Directia Administratie Locala si Compartimentul Registru Agricol.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, la:
- Compartimentul Registru Agricol;
- Directia Administratie Locala;
- Asociatia Crescatorilor de Animale Caransebes;
- Lupsa Nicolae;
- Cârpaci Marinela si Cârpaci Ioan Rusalin;
- Radoi Elisei;
- Lozici Nistor Pavel;

-

Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
Primarul municipiului Caransebeş;
Direcţia Economică;
Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
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