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 E X P U N E R E   D E   M O T I V E
       privind inițierea  proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului

procedurii de licitație în vederea atribuirii contractelor de închiriere izlazuri aflate în
proprietatea publică a comunei,  Documentației de atribuire 

precum și a Caietului de sarcini

      La inițierea acestui proiect de hotărâre am avut în vedere necesitatea valorificării
suprafeței  de  teren  a  izlazurilor  comunale  aparținând domeniului  public  al  comunei
Raciu.
      Astfel, ținând cont de :
● de importanta creșterii  animalelor și  de facilitarea accesului acestora începând cu
anul 2014 la suprafețele de islazuri comunale aflate în domeniul public al comunei, în
condițiile în care pentru majoritatea crescătorilor de animale singura sursă de asigurare
a hranei pentru ele pe perioada verii este masa verde obținută de pe izlazurile comunale,
● realizarea  atribuțiilor  conferite  prin  Legea  nr.  215/2001  republicată,  privind
administrația  publică  locală,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,   prin  care
Consiliul  Local  al  comunei  Raciu hotăraște  darea în  administrare,  concesionarea sau
închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public sau privat de interes local,
● prevederile  Ordonanței  de  Urgentă  nr.  34/23.04.2013  privind  organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea si completarea
Legii  fondului  funciar  nr.  18/1991  publicată  in  monitorul  oficial  nr.  267/13.05.2013
precum  și  prevederile  HG  nr.1064/2013  privind  aprobarea  Normelor  metodologice
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței nr. 34/2013.
      Având în vedere că până la această dată s-au înregistrat o serie de solicitări din
partea crescătorilor de animale din  comuna Raciu, cu privire la închirierea izlazurilor
comunale de pe raza localității, precum și necesitatea de a genera noi venituri la bugetul
local,  propun  spre  dezbatere  și  aprobare  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
Regulamentului  procedurii  de  licitație  în  vederea atribuirii  contractelor  de  închiriere
izlazuri comunale aflate în proprietatea publică a comunei,  Documentației de atribuire,
Caietului de sarcini și nu în ultimul rând a modelului cadru de închiriere ce va fi încheiat
după procedura de licitație.
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