ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.27.
Din data de 29.04.2014.
Privind modificarea alin.(1) al capitolului IV din anexa 1 al Hotărârii consiliului local
nr.17/25.03.2014 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a pășunii Ratovei
și a regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor aflate în
proprietatea Comunei Crasna
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.4021/24.04.2014;
- raportul compartimentului de resort cu nr.4022/24.04.2014;
- avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.4023/24.04.2014;
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- prevederile art. 14 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.4 şi 6 din H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar
nr.18/1991;
- prevederile art.9 alin.(2) din OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c) şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă modificarea alin.(1) al Capitolului IV din anexa nr.1 al Hotărârii consiliului
local Crasna nr.17/25.03.2014 privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică pentru închiriere a
pășunii Ratovei și a regulamentului de organizare a pășunatului și exploatarea pajiștilor și pășunilor
aflate în proprietatea Comunei Crasna, și va avea următorul cuprins:
”La licitație pot participa crescătorii de animale – persoane fizice și persoane juridice.”
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează viceprimarul comunei și
compartimentul impozite și taxe locale.
Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ
Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.
Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Viceprimarul comunei;
- Compartiment impozite și taxe locale;
- Site – ul: www.primariacrasna.ro;
- Dosar hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kiss Ludovic

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

