
RoMArurn
JUDETUL NEAMT

coMuNA TTBUCANT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAnr
privind completarea Hotdrfirii Consiliului Local al Comunei libucani, judetul
Neamt "privind aprobarea concesiondrii suprafelei de 515155 ha aferentd
trupurilor de pdgune din terenul aparlindnd domeniului public al comunei

TIBIICANI, judetul NEAMTi inregistrat sub Nr. 22 din 29,03,2027

IOAN RUSU, primarul comunei TIBUCANI,judetul NEAMT;
Av6nd in vedere:
- prevederile O.U.G, nr,34l20t3privind organizarea, administrarea gi exploatarea

pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.
1B/199 1,

- H.G. nr. L06412013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea
prevederilor O.U.G. nr. 34l2}L3privind organizarea, administrarea gi exploatarea
pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1e91;

- Legii nr. 27312006 privind finaniele publice locale, cu modificErile gi

complet5 ri le ulterioare;
- Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in administratia publicS, cu

modificdrile gi complet5rile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit g) din Ordonanla de Urgent5 a

Guvernului RomSniei Nr. 57120L9 privind Codul Administrativ, cu modificErile 9i
complet5rile ulterioare.

HorA nAgrE:

Art. I - Se completaz5 Hot5rSrea Consiliului Local al Comunei libucani, judelul
Neamt "privind aprobarea concesiondrii suprafelei de 515,55 ha aferentS trupurilor de
p59une din terenul aparlin6nd domeniului public al comunei TIBUCANI, judetul NEAMT",
dup5 cum urmeazS:

La art, 1alin. (1) lit. A, dupb lit. b), se introduce o nou5 literS, respectiv, lit. c),
ce avea urmStorul cuprins:

"c) Suprafata de 41,90 ha - pct. ARCIP, ce va putea fi utilizat5, atdt de cStre
cresc5torii de bovine, c6t 9i de c5tre cresc5torii de ovine/caprine/cabaline, dup5 caz,
pentru o durat5 de 5 ani cu o redeventa de T5leilhalan pentru primul an/ cu terrnenele
de patS a redeventei astfel: pentru primul Eh, la data incheierii contractului de
concesiune, iar pentru urm5torii ani pAnE la data de 31 maftie a fiec5rui an",

Aft. II - Secretarul general comunei va inainta 9i comunica prezentul proiect de
hot516re autoritElilor 9i persoanelor interesate gi o va aduce la cunogtin!5 publicE prin
afisaj la sediul institutiei.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,

Redactat gi
29.03.2021
DOS, SEDINT4 CONS, LOCAL
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