ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL ROSEŢI
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEŢI
cod fiscal: 4294146
E-mail: primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea suprafeţelor de islaz, domeniu privat al comunei Roseţi, în
vederea închirierii în anul 2019
Consiliul Local al comunei Roseti, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie
2019;
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.1481/27.02.2019 întocmit de catre viceprimarul comunei
Roseti-Ene Niculai, prin care aduce la cunostință expirarea duratei de valabilitate a
contractelor de închiriere încheiate cu crescătorii de animale în anul 2014, privind
suprafete din islazul comunei Roseti;
-Prevederile Ordinului Prefectului judetului Calarasi nr. 789/22.11.2006, cu privire la
reconstituirea islazului comunei Roseti, teren domeniu privat al comunei in suprafata de
695,75 ha si administrat de catre Consiliul local al comunei Roseti ;
-Prevederile H.C.L nr. 27/29.10.2013 privind aprobarea Regulamentului -cadru privind
organizarea si desfasurarea licitatiilor publice pentru concesionarea, inchirierea, vanzarea
bunurilor apartinând domeniului privat, inchirierea bunurilor, apartinand domeniului public
al comunei Roseti, judetul Calarasi;
-Prevederile OUG nr. 34/2013 privind privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile art. 555-563 din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu
modificarile ulterioare;
-Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala,
republicata, cu modificarile ulterioare;
- Avizul favorabil al comisiei de agricultură, activitati economico-financiare, înregistrat sub
nr.1371/25.02.2019 din cadrul Consiliului Local,
-Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată,
- Prevederile H.C.L.nr.52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință,
In temeiul prevederilor art. 10, art.21, art.36 alin.(2) lit.b),lit. c) si art. 45 alin.(3),
art.119-123, art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roseți
adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă închirierea în anul 2019 a suprafeţelor de islaz domeniu privat al
comunei Roseţi care se regăsesc în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,
evidenţiate pe tarlale şi parcele.
Art. 2. În funcţie de data întocmirii studiului de oportunitate și a raportului de evaluare a
acestor suprafete, Consiliul local Roseţi, urmează a aproba procedurile specifice necesare
închirierii suprafețelor de islaz, domeniu privat al comunei Roseți.
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Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Roseţi.
-Secretarul comunei Roseți va transmite prezenta hotărâre Instituţiei Prefectuluijudeţul Călăraşi, persoanelor şi va realiza aducerea la cunoştinţă cetăţenilor comunei
prin afişare.
Preşedinte de şedinţă
Răducu POPIA

Contrasemnează,
Secretar-Tănase Lavinia

Nr. consilieri:15
Prezenti:15
Adoptată cu 15 voturi”pentru”
Voturi contra:
Abţineri:

Nr.12
Adoptată la Roseţi
Astăzi, 27.02.2019
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