ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA SANTĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 14/2013
privind arendarea unor suprafeţe de păşuni
din domeniul privat al comunei Santău
Consiliul local al comunei Santău, întrunit în şedinţă ordinară la data de
21.03.2013,având în vedere:
cererile depuse de către Asociaţia crescătorilor de bovine Santău, cu sediul în
comuna Santău, satul Santău, nr. 204, judeţul Satu Mare şi Dl. Virag Iosif, cu
domiciliul în comuna Santău, satul Chereuşa, nr. 95, judeţul Satu Mare;
- expunerea de motive a Primarului comunei Santău;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Comunei
Santău;
- raportul comisiei din cadrul Consiliului Local Santău;
În baza prevederilor art. 1836 – 1850 din Codul Civil, cuprinzând reguli
particulare în materia arendării;
- În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2 lit. c şi alin. 5 lit. b, art. 45 alin. 3, art.
115 alin. 1 lit. b şi ale art. 121 alin. 1 şi 2 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 arendarea unor păşuni comunale, identificate şi având
suprafeţele conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Valoarea arendei se stabileşte la 100 lei/ha/an.
Art. 3. - Termenul de achitare a arendei este data de 31.10.2013 .
Art. 4. – Perioada contractului este: 01.04.2013 – 01.04.2014.
Art. 5. – Se împuterniceşte Primarul Comunei Santău să încheie şi să semneze
contractele de arendare între comuna Santău şi arendaşi.
Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul
comunei Santău.
Art. 7 . – Prezenta hotărâre se va comunica ca:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare
- arendaşi
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare.

Santău, 21.03.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Diheneş Adrian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Maria Micu

