
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 26/2015 
privind aprobarea închirierii p ăsunilor  aflate în proprietatea privată a pmunicipiului Târgu 

Secuiesc 
 

Consiliul local municipal Tîrgu Secuiesc,judeţul Covasna, 
 Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Târgu Secuiesc privind iniţierea 
procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în porprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, 
 În baza Legii nr. 86/2014 ptr. aprobarea   OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea 
şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, a HG 1064/2013  privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a OUG 34/2013, a 
Ordinului 544/2013 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind metodologia de calcul a 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte 
 În temeiul prevederilor art. 36, alin. 1,  alin 2 lit. c, alin 5 lit. a  ale art. 45 alin 3 şi art. 115 alin 
1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1. - Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a 
municipiului Târgu Secuiesc, identificate în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2 . - Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţii privind închirierea prin 
licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, potrivir anexelor nr. 2 
şi respectiv nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art. 3 . - Se împuterniceşte Primarul municipiului Târgu Secuiesc să semneze contractul de 
închiriere  pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc. 
 Art. 4. - Se constituie Comisia de licitaţie pentru încheierea contractelor de închiriere a 
păşunilor proprietate privată a Municipiului Târgu Secuiesc, în următoarea componenţă: 

- Derzsi Gyula – viceprimar, 
- Keresztes László – secretar 
- Kovács Éva – membru 
- Bokor Erzsébet – membru 
- Becsek Antal – membru 
Art. 5. - Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Târgu Secuiesc. 
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