RO MANIA
JUDETUL CARAS - SEVERTN
CONSILIUL LOCAL AL COMTJNEI OBREJA

HOTARARE
privind aprobarea cesionarii catre Consiliul Local al comuneiZavoi a contractelor de
concesiune pentru pasunea alpina incheiate intre Consiliul Local Obreja si proprietarii
de animale din comuna Obreja
Consilil local al comunei Obreja intrunit in sedinta ordinara in data de 31.03.2014
Yazand expunerea de motive si proiectul de hotarare initiat de catre viceprimarul
comunei Obreja
Luand in considerare faptul ca in urma depunerii de catre fermierii comunei Obreja'
care aveau incheiate contracte de Concesiune cu Consiliul Local Obreja, a cererilorde
sprijin pe suprafata in campania 2013 pentru pasunile alpine care se aflau in domeniul
public al comunei Obreja, s-a constatat de catre Agentia de Plati si Interventie in
Agricultura, ca blocurile fizice pentru care s-au depus aceste cereri de sprijin sunt
supradeclarate, prin faptul ca pentru aceste blocuri frz,ice a depus cerere de sprijin si
Cconsiliul local al comunei Zavoi
Luand in considerare faptul ca in baza contractelor de concesiune incheiate de catre
fermierii din comuna Obreja cu Consiliul local Obreja, acestia au depus cereri de sprijin
prin care si-au asumat angajamente ce decurg din accesarea unor pachete de masuari
multianuale ( sprijin pentru zona montana defavorizzta, plati de agromediu), obliganduse sa respecte conditiile de eligibilitate timp de 5 ani, iar pana la expirarea acestei
perioadeei trebuie sa utilizeze aceleasi suprafete
Yazand dispozitiile art. 1315-1320 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil
republicata.

In temeiul disozitiilor art. 3 alin.l si 2 , ale art. 10, coroborate cu art. 36 alin. 1 si alin. 2
lit. c din Legeanr.21512001 privind administatia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1

aproba cesionarea de catre Consiliul Local Obreja catre Consiliul Local Zavoi
intre Consiliul Local Obreja si fermierii din
comuna Obreja pentru blocurile fizice aflate pe teritoriul administrativ al comunei
Zavoi, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta Hotarare.
Art.2 Cesiunea contractelor de la art. 1va opera pentru anii2013-2014.
Art.3 Se imputerniceste viceprimarul comunei Obreja sa incheie in numele Consiliului
Local Obreja contractul de Cesiune cu Consiliul Local Zavoi.
Art.4 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredintezza viceprimarul
comunei Obreja si compartimentul de resort din cadrul apartului de specialitate al
primarului comunmei Obreja.
Art.5 Prezenta hotarare se comunica :
lnstitufiei Prefectului judeful Caraq-Severin;
Se

a contractelor de concesiune incheiate

-

Viceprimarului comunei Obreja;

