
 
 

ROMANIA                                                                                                                                                         

JUDETUL MURES                                                                                            

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr.17 

Din 31 august 2016 

 

Pentru  modificarea art.1 alin.(2) al  Hotararii Consiliului local Ogra nr.10/21 martie 2016, 

privind închirierea prin licitație publică a suprafetelor de pășune aflate în domeniul privat al 

comunei Ogra 

 

Consiliul local Ogra, întrunit în ședință ordinară, 

Avand in vedere: 

-Raportul de specialitate nr.4.275/25.08.2016 la proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 

alin.(2) al  Hotărârii Consiliului local Ogra nr.10/21 martie 2016, privind închirierea prin licitație publică a 

suprafetelor de pășune aflate în domeniul privat al comunei Ogra; 

- prevederile  O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-  H.G. nr.1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.34/2013, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

-Hotararea Consiliului local Ogra nr. 10/21 martie 2016, privind închirierea prin licitație publică a 

suprafetelor de pășune aflate în domeniul privat al comunei Ogra; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul consiliului local Ogra; 

În conformitate  cu prevederile art. 36  alin. (1),  alin.(2) lit. „c”  și alin.(5) lit.  „b”   din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.115 alin.(1) lit.(b) și ale art. 45 alin.(3) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.I Se aprobă modificarea art.1 alin.(2) al  Hotărârii Consiliului local Ogra nr.10/21 martie 2016, 

privind închirierea prin licitație publică a suprafetelor de pășune aflate în domeniul privat al comunei Ogra, 

care urmează a avea urmatorul continut: “Suprafețele de pășune arătate la alin.1 se închiriază pana la data  

de 31.12.2024” . 

Art.II Se împuterniceşte Primarul comunei Ogra, dl. Palaghie Marian să semneze actele aditionale 

privind modificarea duratei contractelor de închiriere. 

Art.III Cu ducerea la indeplinire  a prezentei hotărâri se însarcinează Primarul comunei Ogra. 

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului comunei Ogra, în termenul 

prevazut de lege, Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului comunei Ogra  și  spre afișare. 

                                

                          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           Contrasemnează 

                                  Lanțoș Ioan                                                         SECRETAR, 

                                                                                                             Crefelean Anicuța-Ramona 


