ROMANIA
JUDETUL BOTOŞANI
PRIMARIA ORASULUI SĂVENI
Nr.3051 din 11.03.2016

ANUNT
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria
orașului Săveni anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi afişat la sediul
primăriei și pe site-ul www.primariasaveni.ro , în data de 11 martie 2016,
următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea demarării procedurilor de
închiriere prin licitație publică a suprafețelor de pajiști disponibile
din domeniul privat al orașului Săveni.
2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii de criterii
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate
închirierii, în orașul Săveni.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii şi opinii
cu valoare de recomandare privind aceste proiect de hotărâre. Propunerile,
sugestiile sau recomandările se vor formula în scris şi vor fi depuse sediul
primăriei orașului Săveni până la data 22.04.2016.
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre vor specifica articolul
sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi
datele de contact ale expeditorului.
Primar,
Tîrzioru Petru Relu

Secretar,
Isac Nadia

Primăria oraşului Săveni
Judeţul Botoşani
Nr. 3019 din 11.03.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
cu privire la aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor
pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Săveni

Domnilor consilieri,
Motivat de faptul că în decursul acestei perioade au intervenit modificari
ale
Normelor Metodologice pentru aplicarea Legii nr.152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale a Locuinței, modificări care privesc inclusiv
criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, reluăm proiectul de
hotărâre cu privire la aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea
ordinii de prioritate, adaptate la noul cadru legislativ.
Noile propuneri stabilite conform prezentului proiect de hotărâre vor fi
inaintate Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru
obţinerea avizului conform, în vederea aprobării criteriilor finale.
Față de cele mai sus menționate, propunem prezentul proiect de hotărâre
pe care vă rog să-l aprobați în forma propusă.

PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU-RELU

Primăria oraşului Săveni
Judeţul Botoşani
Nr. 3014 din 11.03.2016

RAPORT
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate şi de
repartizare a locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

Locuințele pentru tineri destinate închirierii se realizează conform
prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale a
Locuinței
și a H.G. nr.962/27.01.2001 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea Legii.
Normele Metodologice pentru aplicarea legii au suferit modificări, în sensul
că termenul pentru repartizarea unei locuințe după împlinirea vârstei de 35 de
ani, s-a prelungit de la 12 la 36 de luni, iar în criteriile de ierarhizare stabilite
prin punctaj s-a introdus un nou criteriu, de punctare a veniturilor realizate.
Pentru aceste motive s-au nițiat noile propuneri de criterii, pe care le
supunem aprobării Consiliului Local.
Față de cele mai sus menționate, considerăm că sunt întrunite condițiile
legale pentru promovarea prezentului proiect de hotărâre care poate fi adoptat
în forma propusă de către executiv.

Administrator public,
Topală Silviu-Bogdan

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
ORAŞUL SĂVENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
cu privire la aprobarea propunerii de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Săveni
Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani
Văzând expunerea de motive a Primarului oraşului Săveni cu privire la aprobarea propunerii
de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Săveni,
Având în vedere:
Referatul de specialitate al administratorului public al orașului Săveni, prin care se propune
aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de
locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Săveni,
Ținând cont de precizările comunicate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin adresa nr.2954 din 09.03.2016,
Raportul de avizare al Comisiei de sănătate, cultură, activităţi sportive, protecţie socială,
Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală,
În conformitate cu:
- prevederile art.8 alin.3 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.14 alin.7-9 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile art.7 alin.(1)-(12) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin.(2) lit.d), alin. (6) lit.a) pct.17, art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă propunerile de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea
cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Săveni,
conform
anexei
nr.1
care
face
parte
integrantă
din
prezenta
hotărâre.
Art.2.Se aprobă lista cu documente justificative pe care solicitanţii trebuie să le prezinte în
vederea analizării cereri şi sunt cele prezentate în Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3. Lista de prioritate se întocmeşte anual si se reface, în cursul anului numai în cazul în
care în anul respectiv urmează să se finalizeze şi să se repartizeze locuinţe noi pentru tineri, destinate
închirierii.
Art.4. Primarul orașului Săveni, prin intermediul compartimentelor de specialitate, va înainta
prezenta hotărâre Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru obţinerea
avizului conform, în vederea aprobării criteriilor finale.
Art.5 Prin intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr.18 adoptată de Consiliul Local al
orașului Săveni în ședința din 28 ianuarie 2016 se abrogă.
Dată astăzi, 11 martie 2016
INITIATOR,
PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU RELU
Contrasemnează,
Secretar,

Nadia Isac

ANEXA NR.1
la Hotărârea nr. ___ din 28.04.2016
a Consiliului local al orașului Săveni

PROPUNERI DE CRITERII
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe
şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul
Săveni
A. Criterii de acces la locuinţă:
1.Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată
închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii
cererii, şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 36 luni de la
împlinirea acestei vârste.
Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.
2.Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie să
nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie
beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii
administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în
oraşul Săveni,localităţile componente: Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, Petricani,
Sat Nou sau localitățile situate pe o rază de 40 de km de orașul Săveni.
NOTĂ:
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în
vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele
trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în
natură. Restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în
cămine de familişti sau nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate
abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt
retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se
înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele,
dotările şi utilităţile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în
care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familei acestuia- soț/soție,
copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia dețin, alături de alte
persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.
3. Titularul cererii de locuinţă trebuie să îşi desfăşoare activitatea în oraşul
Săveni , localităţile componente: Bodeasa, Bozieni, Chișcăreni, Petricani, Sat
Nou sau localitățile situate pe o rază de 40 de km de orașul Săveni.

NOTĂ:
Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara orașului Săveni și a
localităților componente trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel
puțin un an în orașul Săveni sau în localitățile componente.
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în
considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce
urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse
în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.
NOTĂ:
- Lista de priorităţi se stabileşte anual.
- Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor de la pct. 1,
2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului
disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului
disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.
B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:
1. Situaţia locativă actuală
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat .................. 10 puncte
1.2. Tolerat în spaţiu .......................................... 7 puncte
1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie, tolerat în
spaţiu): - mp/locatar a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv .................. 5 puncte
b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv .................. 7 puncte
c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv ............................... 9 puncte
d) mai mică de 8 mp ............................................. 10 puncte
NOTĂ:
În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se
împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac
parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În
cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform
contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei
solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei
solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la
cap. A pct. 2.
2. Starea civilă actuală:
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit .................................................... 10 puncte
b) necăsătorit .................................................. 8 puncte
2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
- 1 copil ....................................................... 2 puncte
- 2 copii ....................................................... 3 puncte

- 3 copii ....................................................... 4 puncte
- 4 copii ....................................................... 5 puncte
- > 4 copii ....................... 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ................ 2 puncte
3. Starea de sănătate actuală:
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în
întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus
............................................... 2 puncte
4. Vechimea cererii solicitantului:
4.1. până la 1 an ............................................... 1 punct
4.2. între 1 şi 2 ani ........................................... 3 puncte
4.3. între 2 şi 3 ani ........................................... 6 puncte
4.4. între 3 şi 4 ani ........................................... 9 puncte
4.5. pentru fiecare an peste 4 ani .............................. 4 puncte
5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională:
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională ................. 5 puncte
5.2. cu şcoală generală, fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de muncă .................................. 8 puncte
5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de muncă .................................. 10 puncte
5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau
profesionale de specialitate şi/sau prin studii superioare de
scurtă durată ................................................... 13 puncte
5.5. cu studii superioare ....................................... 15 puncte
NOTĂ:
Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.
6. Situaţii locative sau sociale deosebite:
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au
împlinit 18 ani ................................................. 15 puncte
6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii .................... 10 puncte
6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate ..................... 5 puncte
7.Venitul mediu brut lunar/membru de familie:
7.1. mai mic decât salariul minim pe economie...............15 puncte
7.2. între salariul minim pe economie și salariu mediu brut pe economie......
10 puncte
NOTĂ:
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor de
locuinţă care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în
funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor,
având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este
sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este
suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii
solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii
(ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are
vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în
baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare
acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă +
starea de sănătate actuală).

ooo000ooo

ANEXA NR.2
la Hotărârea nr. __ din 25.04.2016
a Consiliului local al orașului Săveni

Acte justificative care însoţesc cererea titularului de repartizare a unei
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în orașul Săveni
1. Actele de identitate a titularului cererii de locuinţă, membrilor familiei
acestuia, precum şi a persoanelor aflate în întreţinerea acestuia - copie( B.I/C.I
pentru persoanele peste 14 ani sau certificatele de naştere pentru copii);
2. Declaraţie autentică din care să reiasă că titularul cererii de locuinţă
sau membrii familiei acestuia - soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în
întreţinerea acestuia - nu au deţinut şi nu deţin o altă locuinţă în proprietate
şi/sau nu sunt beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat,
proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară
activitatea, în oraşul Săveni,localităţile componente: Bodeasa, Bozieni,
Chișcăreni, Petricani, Sat Nou sau localitățile situate pe o rază de 40 de km de
orașul Săveni.
3. Contract de închiriere, încheiat pentru imobilul în care titularul cererii
de locuinţă are calitatea de chiriaş, înregistrată la Administraţia Finanţelor
Publice Săveni, din care să reiasă durata contractului şi suprafaţa locuibilă copie;
4. Actul de proprietate asupra imobilului, în care titularul cererii de
locuinţă este tolerat, din care să reiasă suprafaţa locuibilă - copie;
5. Actele de identitate a persoanelor care locuiesc în acelaşi imobil, în
care titularul cererii de locuinţă este tolerat, dar care nu sunt membrii ai familiei
acestuia - copie (B.I/C.I sau certificate de naştere pentru copii);
6. Certificat de căsătorie dacă titularul cererii de locuinţă este căsătorit copie;
7. Adeverinţă de salarizare de la locul de muncă, în original, însoţit de
copie după contractul de muncă - extras Revisal;
8. Diplomă de studiu şi/sau de pregătire profesională;
9. Certificat de încadrare într-o categorie de handicap a titularului, a
membrilor familiei acestuia sau a altor persoane aflate în întreţinerea acestuia
- copie;
10. În cazul în care titularul cererii de locuinţă, membrii familiei acestuia
sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, provin din case de ocrotire
socială, va depune copie după documentul din care să reiasă acest fapt,
semnat şi ştampilat pentru conformitate cu originalul de către instituţia care l-a
emis;
11. În cazul în care titularul cererii de locuinţă, membrii familiei acestuia
sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia, au adoptat sau adoptă copii,
va depune o copie după documentul din care să reiasă acest fapt - copie;
Notă:

În cazul în care adopţia se află în curs, se va depune documentul prin
care se atestă faptul că, unul sau mai mulţi copii sunt daţi în plasament
precum şi numărul dosarului aflat pe rolul instanţei cu privire la aprobarea
adopţiei;
12. În cazul în care titularul cererii de locuinţă provine din familii
evacuate din case naţionalizate, va depune copie după documentul din care
să reiasă acest faptul că a fost evacuat;
13. Documente jusificative din care să rezulte veniturile brute totale
lunare realizate de titularul cererii, membrii familiei acestuia și a alte persoane
aflate în întreţinerea acestuia, indiferent dacă acestea sun obținute în țară sau
în străinătate.
ooo000ooo

Primăria oraşului Săveni
Judeţul Botoşani
Nr.2971 din 10.03.2016

Expunere de motive
pentru aprobarea demarării procedurilor de
închiriere prin licitație publică a suprafețelor de pajiști disponibile din
domeniul privat al orașului Săveni

Domnilor consilieri,
Supunem atenţiei dvs. prezentul proiect de hotărâre cu privire la
aprobarea demarării procedurilor de închiriere prin licitație publică
deschisă a terenului în suprafață de 12,7613 ha, proprietatea privată a
oraşului Săveni, de categorie - pășuni situat în extravilanul orașului Săveni,
teren disponibil urmare a identificării unor suprafete de teren situate în
extravilanului orașului Săveni.
Această suprafaţă este propusă spre închiriere prin licitaţie publică,
conform Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente precum și
a Ordinului nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al oraşelor.
Rog, ca după analiza materialelor anexate, să aprobaţi prezentul
proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv.

PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU-RELU

ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI
ORAŞUL SĂVENI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTARARE
aprobarea închirierii terenului în suprafață 12,7613 ha, proprietatea privată a oraşului
Săveni, situat în extravilanul oraşului Săveni, jud. Botoşani
Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani,
Analizând expunerea de motive cu privire la aprobarea închirierii terenului în
suprafață de 12,7613 ha de categorie pășune, proprietatea privată a oraşului Săveni,
situat în extravilanul oraşului Săveni, judetul Botoșani,
Examinând:
Raportul de specialitate al Compartimentului de cadastru si agricultura ,
Raportul de specialitate al Serviciului financiar-contabil,
Având în vedere :
Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,
buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, agricultură, comerţ,
Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi
de arhitectură,
Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică locală,
In conformitate cu prevederile Ordonatei de urgenta nr.34/2013 cu privire la
organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor si de modificare si completare a
Legii fondului funciar nr 18/1991, cu modificările si completările ulterioare,
prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1064/2013 privind Normele
metodologice pentru aplicarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.34/2013 privind
organizarea ,administrarea si exploatarea pajiştilor si pentru modificarea
si
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 ,
prevederile art. 27 şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările ulterioare;
prevederile Legii nr.16/2016 pentru privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada
2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole
şi alte forme de asociere în agricultură,
prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 42/2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea
nr.215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 69, lit. „h” şi art. 90 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului
României nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu
modificările ulterioare;
prevederile Ordinului comun nr.30/147/2010 al Ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale, respectiv al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea
bunelor condiţii agricole şi de mediu în România;

prevederile Ordinului ministrului agriculturii nr.544/2013 privind metodologia
de calcul a încărcăturii optime de animale /ha de pajiști;
prevederile Ordinului ministrului agriculturii nr.407/2013 privind stabilirea
contractului cadru de concesiune/închiriere a suprafețelor de pajiști;
prevederile Regulamentului(CE) al Consiliului Uniunii Europene nr.73/2009,
pentru stabilirea unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru
agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de
ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003;
prevederile art.2009 şi urm. din Codul Civil;
Hotărârea Consiliului Judeţean Botoșani privind stabilirea preţului mediu/tonă
masa verde obţinută pe pajişti;
în temeiul art. 36 alin 2 lit. „c” şi „d” alin.6 lit.“a” - pct. 9, alin. 9 şi art.45 alin.3
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărăşte :
Art.1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață 12,7613
ha, de categorie pășune, proprietatea privată a oraşului Săveni, situat în extravilanul
oraşului Săveni, judetul Botoșani, identificat conform tabelului din anexa nr.1, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă Studiul de oportunitate al închirierii, conform anexei nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform anexei nr. 3, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Valoarea Caietului de sarcini este de 50 lei.
Art.4 Preţul de începere a licitaţiei este de :
- 180 lei/ha/an, cu o treaptă a licitației de 1,00 leu/ha/an.
Art.5 Nivelul chiriei se va indexa anual în funcţie de indicele de inflaţie comunicat
de Institutul National de Statistică.
Art.6 Se aprobă durata închirierii de 7 ani, cu posibilităţi de prelungire a
termenului.
Art.7 Data intrării animalelor la pășunat este de 20 aprilie a fiecărui an iar data
scoaterii de la pășunat este de 31 octombrie a fiecărui an.
Art.8(1) Se aproba Regulamentul privind organizarea si exploatarea suprafețelor
de pajişti permanente proprietatea privată a orașului Săveni prevăzut în Anexa nr.4
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Regulamentul privind organizarea si exploatarea pajiștilor proprietatea
privata a orașului Săveni va sta la baza gestionarii suprafeţelor de pajişti proprietatea
orașului Săveni si se va aplica in sezonul de păşunat din anul 2016.
Art.9 Primarul oraşului Săveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri prin intermediul compartimentelor de specialitate.
Dată astăzi, 11 martie 2016
INITIATOR,
PRIMAR,
TÎRZIORU PETRU RELU
Contrasemnează,
Secretar,
Nadia Isac

Anexa nr. 1 la HCL nr.___ din 28.04.2016

Nr.
crt.

TARLAUA

Identificare

SUPRAFAŢA
(ha)

1

Șes Chișcăreni

4,3213

2

Pășune arată

5,24

OVINE/BOVINE

3

Hîrtop Dealu Naftuli

T 8, P.C. – A
57 BLOC
FIZIC 84
T.nr.26, p.c.
– P176/6
BLOC
FIZIC 113
T.nr.16, p.c.
–A
114/1=0,1149
ha, P115/2
=2,3851

SPECIA DE
ANIMALE
REPARTIZATĂ
OVINE/BOVINE

2,5

OVINE/BOVINE

4

Zona Vlăsinești
TOTAL

p.c. – F 347

0,70
12,7613

OVINE/BOVINE

