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H O T Ă R Â R E A nr.16
privind aprobarea prelungirii contractului de [nchiriere teren aparţinând domeniului
privat nr.4147/20.05.2010

Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar`
din data de29 martie 2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de
13 [n func\ie.
Respect@nd prevederile art. 35 din Legea administra\iei publice locale nr. 215/2001,
republicat`, a fost ales, cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, pre]edinte de ]edin\`
dl.Păunescu Ioan.
Având în vedere cererea dlui.Bojin Constantin, înregistrată sub nr. 2/25.03.2013,
precum şi referatul compartimentului agricol înregistrat sub nr. 3290/25.03.2013 privind
prelungirea contractului de închiriere terenuri din domeniul privat al oraşului către
crescătorii de animale ]i contractul de [nchiriere nr 4147/20.05.2010;
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti.
Ţinând cont ca prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/2010 s-a aprobat închirierea
izlazurilor comunale care parte din domeniul privat al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, respectiv
suprafa\a total` de 155,00 ha teren [n punctele Comanca, Prislop, Tisa, Pietri], Epure]ti,
Coasta Olii, suprafe\e validate prin Anexa 16 la HCJ nr.5125/27.05.2004, ca teren destinat
p`]unatului.
În conformitate cu prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, ale art.10,
art.121 şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
ale Legii zootehniei nr.72/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG
nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei
nr.72/2002, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind transparenţa decizională.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul a dou` treimi din numărul total al
consilierilor în funcţie, respectiv voturi "pentru" = 13
În temeiul art.36 alin.2 lit."c" şi alin.5 lit.“b”, art.45 alin.3, coroborate cu art.121,
art.123 ]i art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` prelungirea contractului de închiriere nr.4147/20.05.2010 ce are ca
obiect închirierea terenului p`]une în suprafaţă de 26,5 ha, aparţinând domeniului privat al
Oraşului Băile Olăneşti, punctul Prislop-Coasta Olii, Tisa, Pietriş, Epureşti pentru o
perioadă de 3(trei) ani.
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Art.2 -Se împuterniceşte Primarul oraşului s` încheie actul adiţional ce are ca obiect
prelungirea perioadei de închiriere a contractului prevăzut la punctul 1 din prezenta
hotărâre.
Art.3 - Hotărârea se aduce la îndeplinire de către Primarul oraşului Băile Olăneşti prin
compartimentele de specialitate.
Hotărârea se comunică Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul
prim`riei, Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare.

PRE}EDINTE DE }EDIN|~
P~UNESCU IOAN
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
Jr.Nicolae Gorgan

Bă ile Olă neşti, 29 martie 2013.
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