ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SILISTEA

HOTARARE
Privind : aprobarea inchierierii unor suprafete de teren din pajistea
comunala Asociatiei Crescatorilor de Animale din comuna
Silistea
Consiliul Local al comunei Silistea,judetul Teleorman intrunit in sedinta
etraordinara in ziua de 18 mai 2007 convocata prin dispozitia primarului nr.119/15.05.2007
avand in vedere
-expunerea de motive a primarului comunei Silistea
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
-avizul favorabil al comisiei de specialitate
-circulara MAPDR nr.237047/27.04.2007
-prevederile art.18 din Legea Zootehniei nr.72/2002 cu modificarile si completarile
ulterioare
-prevederile art.36,alin(1) ,alin(2) ,lit”c” ,alin(5) ,lit”b” din legea nr.215/2001
In temeiul prevederilor art.45,alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala ,republicata,
Hotaraste:
Art.1Pentru a putea accesa fonduri alocte de Uniunea Europeana se aproba
inchirierea unor suprafete de teren din pajistea comunala totalizand 356 ha proprietate private
a comunei Silistea ,Asociatiei Crescatorilor de Animale constituita in baza OG nr.26/2000
privind Asociatiile si Fundatiile la nivelul comunei Silistea ,suprafetei identificate conform
planului de situatie
Art.2.Se stabileste o chirie anuala pentru terenul prevazut la art.1 in cuantum de 20
lei/ha care va fi platita pana la 15 ianuarie ale fiecarui an pentru anul in curs
Art.3. Durata inchirierii va fi de 5 ani cu posibilitatea prelungirii prin act additional
prin acpordul partilor
Art.4 Chiriasul are obligatia sa se comporte ca un bun gospodar si san u schimbe
destinatia pajistii inchiriate
Art.5 Primarul va sprijinii crescatorii de animale din raza sa competenta pentru a se
constituii in asociatii si a accesa fondurile alocate de Guvernul Romaniei si de Uniunea
Europena pentru dezvoltarea zootehniei la nivelul localitatii
Art.6.Se imputerniceste primarul comunei Silistea sa semneze contractul de
inchiriere a pajistii prevazute la art.1 si sa urmareasca respectarea intocmai a clauzelor
contractuale
Art.7.Secretarul comunei Silistea va aduce la cunostinta publicului prezenta hotarare
si o va comunica persoanelor interesate
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