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CONSILIUL LOCAL AL COM

HOTARARE
Privind schimbarea titularului contractului de concesiune

mostenitor legal cat si schimbarea titular contract din persoana
fi zi c a autor izata ( acelasi titu I ar)
Consiliul Local al comunei Obreja, judetul Caras-Severin, ir

de 28.41 .2016.
Yazand expunerea de motive a primarului comunei Obreja;
Yazand raportul compaftimentului de specialitate din cadrul
Obreia:
Yazand avizele comisiilor din cadrul Consiliului local Obreja;
Avand I vedere prevederile art. 30 din OUG nr.3l20l5 pentru
aplica in agricultura in perioada20l5-2020 si pentru modifica
societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;

Yazand prevederile Ordinului 6712011 pentru modificarea
agriculturi i si clezvoltarii rurale nr. 24612008 privind stabili

specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea scher
directe complernentare in sectorul vegetal, pentru acordarea sp
si zone defavorizate:

Avand in ve<lere prevederile Ordinului nr. 54112009 pentru
privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare
mediu si lunlg,

Avand in vedere prevederile Ordinului nr.3112013 pentru
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.24612008 privtn

conditiilor specifice si a criteriilor de eligibititate pentru apli
nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru ac

agromediu si zone defavorizate;
Tirrand conti de prevederile OUG nr. 3412013 privind orga
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea

Yazand prevede,rile HG nr. 106412013 privind aprobarea N
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3412013 p
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si com
1811991:'
Luand act de prr:vederile art. 1820 din Legea nr.28712009 -C
ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2,lit. (c) si ale art. 45 di
administratia publica locala, republicata in 2007 cu modificaril

HOTARASTE:
Art.l Se aproba schimbarea titularului contractului de c

acestuia cu un mostenitor legal cat si schimbarea titular con
devenit persoana frzica autorizata (acelasi titular)

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a acestei Hotarari, se
domnul Peia Iorr.

Art.3 Prezerfta Hotarare intra in vigoare si se comunica
art.50 alin. si ale art.120^7, alin.T,litera "b" dinLegeanr.2T
locala, cu modificarile si completarile ulterioare la:

ERIN
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une in cazul decesului acestuia cu un
fizica care ulterior a devenit Dersoana

sedinta ordinara de lucru in data

ri proriu al primarului comunei

probare,a schemelor de plati care se

art.2 din Legea 36ll99l privind

i comp letarea Ordinului ministrului
modului de impleme ntare,a conditi ilor

lor de plati directe si plati nationale
ijinului aferent masurilor de agromediu

ificaLrea si completarea Strategiei
pajistilor la nivel national, pe termen

ificar:ea si completarea Ordinului
stabif iriea modului de implementare, a

schemelor de plati directe si plati
sprijinului aferent masurilor de

izar ea, eLdministrarea si expl oatarea
Legii fondului funciar nr. l8l199l
lor metodologice pentru aplicarea
ivind orsan i zarea. admini strarea si

etarea l-egii fondului funciar nr.

I Civi.l republicata cu modificarile

Legea nr. 21 5 12001 privind
si completarile ulterioare,

une pasune in cazul decesului
din persoanafrzica care ulterior a

inteaza primarul comunei Obreja,

za presr ederllor art.49 alin.2, ale
I priv'ind admimistratia publica
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SECRETAR

Institutia Prefectului Caras-Severin,
Primarului comunei Obreja
Compartimentului contabilitate
Cetatenilor comunei Obreja prin afisare sediul Primariei Obreja.
Se va publica pe site-ul Primariei Obrej
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