
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI MARGHITA

          
        Hotărârea nr.2

Din 29 ianuarie 2009
privind aprobarea încheierii unui contract  de păşunat pentru păşunea comunală cu Asociaţia 

Crescătorilor de Animale Ghenetea

Văzând referatul  de specialitate nr. 459/20.01.2009, întocmit de d- l Pop Dionise  în calitate 
de şef birou administrarea domeniului public şi privat , 

Având în vedere:
- Ordinul   nr.  226/235   al  Ministrului  Agriculturii   şi  Pădurilor  şi  al  Ministrului 

Administraţiei Publice  pentru aprobarea strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire  şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional , pe termen mediu şi lung, 
anexa nr.1, pct.VI  1 lit.b,c, şi d;

- Legea Zootehniei  nr.75/2002 art.17 şi art.18 precum şi a normelor metodologice  de 
aplicare a legii zootehniei din 29 august 2002;

- H.C.L.nr.49/2007  privind  încheierea  unui  contract  de  păşunat   pentru  păşunea 
comunală  cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Marghita,  completată şi modificată 
prin H.C.L. 11/2008;

- Cererea nr.1/360 din 19.01.2009  a Asociaţiei Crescătorilor de Animale Ghenetea şi 
documentele de înscriere  a persoanei  juridice fără scop  patrimonial a societăţii; 

În  baza   art.36,  alin.2,lit  c  ,  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001, 
republicată, cu modificările ulterioare,
     Cu votul a  16 consilieri pentru  şi o abţinere   din  17  prezenţi 

Consiliul Local al Municipiului Marghita adoptă prezenta 
Hotărâre:

Art.1  Se  aprobă  încheierea  unui  contract  de  păşunat  între  Municipiul  Marghita   şi  Asociaţia 
Crescătorilor de Animale Ghenetea.

Art.2 Obiectul contractului  îl reprezintă suprafaţa de 91,98 ha păşune comunală Ghenetea conform 
ortoplanurilor APIA.

Art.3 Contractul de păşunat  va fi încheiat  pe o perioadă de 5 ani cu posibilităţi de  prelungire cu 
acordul ambelor părţi.

Art.4  Pe perioada derulării contractului  Asociaţia Crescătorilor de Animale Ghenetea are obligaţia 
de a asigura  paza, supravegherea, lucrările de întreţinere  şi  a utilităţilor  zoopastorale  pentru 
pajiştile închiriate , precum şi achitarea impozitului pe  teren.

Art.5  Se aprobă încheierea unui act  adiţional   la contractul  de păşunat  nr.2496/09.05.2007  cu 
Asociaţia  Crescătorilor  de  Animale  Marghita,  aprobat  prin  H.C.L.nr.49/2007,  pentru  deducerea 
suprafeţei de 91,98 ha  păşune comunală cu o durată a contractului de 5 ani, cu posibilităţi  de 
prelungire.

 



Art.6  Pentru elaborarea, semnarea contractului  de păşunat şi a actului adiţional  la contractul de 
păşunat nr.2496/09.05.2007,se împuterniceşte  primarul municipiului Marghita  şi Compartimentul 
juridic  din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică cu:
Primarul municipiului Marghita
Instituţia Prefectului Judeţului Bihor 
Biroului de administrare a domeniului public şi privat
Compartimentului juridic
La dosar 

Preşedinte de şedinţă
Bălănean Cristian

Contrasemnează
Secretar

                      Jr. Demeter Cornelia
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