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HOTĂRÂREA Nr. 59/2018
privind modificarea si completarea HCL nr. 31/17.05.2018 privind aprobarea inchirierii
unor suprafete de teren din islazul comunal ce apartine domeniului privat al comunei
Rafaila, judetul Vaslui
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rafaila, raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rafaila
precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
in conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, actualizata;
- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 4 din Normele Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013;
- prevederile art. 46, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- prevederile art. 57 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu
modificările şi completările ulterioare;
luand in considerare dispozitiile Ordinului nr. 407/2051/2013, ordin comun al MDRAP
si MADR, pentru aprobarea cantractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de
pajisti aflate in domeniul public/ privat al comunelor, oraselor, municipiilor;
in temeiul art. 36, alin. (2) lit. ”c”, art. 39 alin. (1) si art. 45 alin. (3) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Dupa art. 11 al Hotararii Consiliului local Rafaila nr. 31/17.05.2018 privind
aprobarea inchirierii unor suprafete de teren din islazul comunal ce apartine domeniului privat
al comunei Rafaila, judetul Vaslui, se adauga un nou articol 111 care va avea urmatorul enunt:
„Art. 111. In caz de incompatibilitate/conflict de interese a primarului in vederea
semnarii vreunui Contract de inchiriere a pasunilor, se imputerniceste domnul Sandu Gabriel,
viceprimarul comunei, pentru a semna respectivele Contracte.

Art. 2. Celelalte articole din respectiva hotarare raman in forma adoptata.
Art. 3. Prezenta hotarare se va aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
comunei Rafaila si se va comunica Institutiei Prefectului - Judetul Vaslui, compartimentului
Buget, contabilitate, taxe si impozite locale din cadrul Primariei Comunei Rafaila precum si
altor persoane interesate.
Rafaila, 28 decembrie 2018

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Bîrgău Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victoriţa
Adoptata in sedinta ordinara din data de 28 decembrie 2018.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

