ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
Consiliul Local al Comunei Beuca
HOTARARE
Privind: aprobarea inchirierii unor suprafete de teren din islazul comunal , catre Asociatia crescatorilor de
animale BEUCA TR, din comuna Beuca, judetul Teleorman
Consiliul local al comunei Beuca, intrunit in sedinta extraordinara in data de 11.05.2007 , convocata
prin dispozitia primarului nr. 679 din 08.05.2007.

-

Avand in vedere:
expunerea de motive a primarului comunei Beuca;
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
raportul de avizare al comisiei de specialitate;
circulara M.A.P.D.R. nr. 237047/27.04.2007;
prevederile art. 18 din legea zootehniei nr. 72/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c”, alin.(5), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata,
In temeiul prevederilor art. 45, alin.(3) si ale art. 115, alin. (1), lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata
HOTARASTE
Art.1. Pentru a putea accesa fonduri alocate de Uniunea Europeana se aproba incheierea
suprafetei de teren din islazul comunal totalizand 160 ha, proprietatea privata a comunei Beuca, Asociatiei
crescatorilor de animale BEUCA TR, constituita in baza O.G. nr. 26/2000, privind asociatiile si fundatiile, la
nivelul comunei Beuca, judetul Teleorman.
Art.2. Se stabileste o chirie anuala pentru terenul prevazut la art. 1 in cuantum de 1
EURO/ha care va fi platita la cursul BNR din ziua platii pana la 15 ianuarie ale fiecarui an pentru
anul in curs.
Art.3. Durata inchirierii va fi de 5 ani cu posibilitatea prelungii prin act aditional, prin acordul
partilor.
Art.4. Chiriasul are obligatia sa se comporte ca un bun gospodar si sa nu schimbe destinatia
pajistii inchiriate.
Art.5. Primarul va sprijini crescatorii de animale din raza sa competenta pentru a se
constitui in asociatii si de a se accesa fondurile alocate de Guvernul Romaniei si de Uniunea Europeana
pentru dezvoltarea zootehniei la nivelul localitatii.
Art.6. Se imputerniceste primarul comunei Beuca sa semneze contractul de inchiriere a
islazului prevazut la art. 1 si sa urmareasca respectarea intocmai a clauzelor contractuale.
Art.7. Secretarul comunei Beuca va aduce la cunostinta publica prezenta hotarare si o va
comunica autoritatilor si persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta,
Matei Costel
Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar,
jr. Cita Mioara Iulia
COMUNA BEUCA
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