
Consiliul Local al oragului Bicaz, judeful Neamf;
Avdnd in vedere prevederile art, 9 alin. (2), teza a doua din O.U.G. nr.3412013

privind organizarea, administrarea 9i exploatalea pajigtilor permanente gi pentru
modificarea 9i completarea Legii fonduiui funciar ni.langbl, aga cum a fost
modificatd/completatd gi prin Legea nr. 4412018 precum gi ale art. 6 btin,lt) gi (2) din
Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34120i3' privino
organizarea, administrarea gi exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi
completarea Legii fondului funciar nr.18/19d1, aprobate prin FiotdrArea Guvernului
nri46412013;

Vinlnd expunerea de motive a primarului oragului Bicaz, domnul Nicolae
sdldgean,prin care se fundamenteazd proiectul de hotdrdre inifiat;

lnbaza raportului compartimentului de resort din cadrui aparatului de specialitate
al primarului inregistrat sub nr, 3329 din21,03.2018;

Avdnd avizul Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul
Consiliului Local;

in temeiul ale art.45-alin, (3) qi ale art.115 alin.(1) lit, b) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001@ cu modificirile gi completlrile ulterioare;

norARA$re:

Art.1. (1) Modifici art. 1 din HCL nr. 19115,02.2018, privind aprobarea atribuirii
directe, prin contract de inchiriere, a unor suprafe{e de pagune aflate in domeniul privat
al oragului Bicaz, in sensul cd din tabel se elimind pozi{ia ,,animale acceptate',,

(2) Dupa art, 1 se introduce un nou articoi 1 ^1 cu urmdtorul con{inut:
,, Primarul oragului va stabili categoria de animale ce vor pdEuna pe islazurile ramase
nealocate".

Art.2. caietul de sarcini se va modifica in mod corespunzdtor.
Art,3. Prin grija secretarului oraqului Bicaz, hotdrarea se va comunica

persoanelor gr autoritatilor interesate.

ROMANN
JUDETUL NEAMT
oRAguL BtcM

CONSILIUL LOCAL

Proiect nr. 11

Aviz Toate Comisiile

HOTARARE
pentru modificarea HCL Nr' 19/15.02.2018 privind aprobarea stribairii directe, prin contract

de tnchiriere' s ,tnor suprafe(e tle pdEune uflate tn clomeniul privat at ora;ului Bicaz

tNtT|ATOR
Primar. Nicotae sALACenru



EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modi/icareu H.c.L. nr. 19 din 1s.02.2018, privind uprobureu

utribuirii directe, prin contruct de tnchiriere, q uno)r suprufeli de pd;une
uflute in domeniul privat ul ora;ului Bicuz

Nicolae SAI,ACEAN, primar al orasuluiBicaz
Avand in vedere prevederile art. 9 aIin. (2), teza a doua din o.Il.G. nr.

34/2013 privind organizarea, administrarea qi expioatarea pajiqtilor permanente
qi pentru modificarea qi completarea Legii fondului funciai nr. Ig/I991, a;a
cum a fost modificatd/completatd si prin Legea nr. 44/2018, precum si ale art. 6alin' (1) si (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor dino'U'G' nr' 34120i3 privind organizarea, administrarea gi exploatarea pajiqtilor
permanente qi pentru modifiearea qi completarea Legii fondului funciar nr.I8/199I, prin care se precizeazd inportanta suprafetelor de pdsune, precum si
obligativitatea consiliilor locale de a incheia contracte in vederea exploatdrii siextinderii acestor suprafete.

Ludnd in considerare oportunitateaaducerii unor venituri la bugetul local;
Se propune modificareaart.l din ILC.L. nr. 19 din 15.02.2018,in sensul

cd din tabel se elimin[ pozitia ,,animale 
acceptate,'

Propun Consiliuiui Local adoptarea unei hotdrdri pentru modificarea
H'C'L' nr' 19 din 15.02.2018, privind aprobarea atribuirii directe, prin contract
de inchiriere, a unor suprafete de pSgune aflate in domeniui privat al oraqului
Bicaz.

INITIATOR
PRIMAR,

NICOLAN SAT,ACEAN



Nr. 3.329 din 21.03.2018

RAPORT DB SPBCIALITATE
pentru modiJicurea H.c.L. nr. l9 din 1s.02.201g, privind uproburea

atribuirii directe, prin contract de tnchiriere, u unor suprufele de pd;une
uflute tn domeniul privat al ora;ului Bicuz

Temeiul de fapt:
Analizdnd proiectul de hotdrdre pentru modificarea H.C.L. nr. 19 din

15.02.2018, privind aprobarea atribuirii directe, prin contract de inchiriere, a
unor suprafete de pSgune aflate in domeniul privat al oraquluiBicaz.

AvAnd in vedere prevederile art. 9 aLin. (2), teza a doua din O.I;.G. nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea pajigtilor permanente
qi pentru modifi-carea qi completarea Legii fondului funCiar nr. 1g/lggl, asa
cum a fost modificat6,/completatd, si prin Legea nr. 44/2018, precum si ale art. 6
alin. (1) si (2) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor din
O.II.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea qi exploatarea pajiqtilor
permanente 9i pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.
1811991, prin care se precizeaza importanta suprafetelor de pdsune, precum si
obligativitatea consiliilor locale de a incheia contracte in vederea exploatdrii qi
extinderii acestor suprafete.

Ludnd in considerare oportunitatea aducerii unor venituri la bugetul local;
Se propune modificareaart.l din H.C.L. nr. 19 din 15.02.2018,in sensul

cd din tabel se elimind pozitia "animale acceptate". Primarul orasului va stabili
categoria de animale acceptate pe pdsunile rdmase neinchiriate. Caietul de
sarcini se va modifica in mod corespunzdtor.

Temei lesal:
Potrivit art.36 alin. (2) lit. c, art.45 alin. (1) si ale art. 115 alin. (1) lit. b)din Legea administratiei pubiice locale nr. 215/200I republicat6, cu

modificdrile si completdrile ulterioare, respectiv prevederilor Legii nr.28712009
privind Codul Civil.

Fala de cele prezentate mai sus, consider cd Proiectul de hotdr6re pentru
modificarea H.C.L' nr. 19 din 15.02.2018, privind aprobarea atribuirii directe,
prin contract de inchiriere, a unor suprafete de pSgune aflate in domeniul privat,
iniliat de Primarul oraquluiBicaz,poate fi supus d,ezbaterriConsiliului Local.

lntocmit,
Albertina N


