ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
HOTARARE

privind modificarea hotararii Consiliului local Bodesti nr. 16 din 29.02.2012
privind concesionarea pasunii (islazului comunal), teren situat in comuna Bodesti,
judeţul Neamţ
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile:
- Ordinului 541/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii
de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin
Ordinul Ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor si al ministrului administratiei publice
nr.226/235/2003,
-Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor,
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică,
- Hotararii Guvernului nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică.
Vazand expunerea de motive a Primarului comunei Bodesti, judetul Neamt;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (5) litera a), ale art. 45 alin. (3), din Legea 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTARASTE:
Art. 1 Se modifica hotararea Consiliului local Bodesti nr. 16 din 29.02.2012 privind

concesionarea pasunii (islazului comunal), teren situat in comuna Bodesti, judeţul Neamţ
dupa cum urmeaza:
1. Se aproba concesionarea pasunii comunale (islazului comunal), pentru un singur
lot de pasune in suprafata totala de 102 ha teren situat in comuna Bodesti, judeţul Neamţ dupa
cum urmeaza :
Suprafata lotului
Suprafata trupului
Lotul
Trupul de pasune
- ha-haGroapa Oprii
6,74
Lotul 2
(vechile
suprafete
102
Corni
40,89
pentru ovine)
Oslobeni
54,37
Total
102
102
2. Se modifica Caietul de sarcini al concesiuni (anexa nr. 3 la HCL nr. 16/2012) in sensul
ca se va introduce un nou aliniat la pct. 2.3 Concesionarul este obligat sa îndeplineascã minim
urmãtoarele conditii:
- sa faca dovada ca va pasuna animale numai ale persoanelor fizicie si juridice din comuna
Bodesti.
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3. Se modifica documentatia de atribuire (anexa nr. 2 la HCL nr. 16/2012) in sensul ca
aliniatul 2.1. de la pct. 2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂSURAREA
PROCEDURII DE CONCESIONARE va fi “Calitatea de concesionar o poate avea orice
persoana juridică/formă asociativă, româna ori străina”.
Art. 2 Orice dispozitii contrare art.1 al prezentei hotarari din hotararea Consiliului local
Bodesti nr. 16/29.02.2012 se abroga.
Art. 3 Viceprimarul comunei si consilierul U.A.T. , in colaborare cu celelalte
compartimente din cadrul Primariei comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari.
Art.4 Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.

Nr. 22 din 18.04.2012
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu : treisprezece voturi pentru; zero voturi contra; doua
abţineri.

Presedinte de sedinta,
Barnoaia Constantin
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel
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