JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
H O T A R A R E A Nr. 42 / 2008
Consiliul local al comunei Botiza ;
Avand in vedere necesitatea infiintarii unei pepiniere, pentru regenarea padurii
comunale Botiza, precum si a celorlalte suprafete de teren cu destinatie forestiera, de pe
raza comunei Botiza ;
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre d-na Trifoi Ioana, primarul
comunei Botiza ;
Avand in vedere raportul organului de specialitate din aparatul propriu al
consiliului local, avizul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si avizul
secretarului ;
Avand in vedere Ordinul nr. 6524/28.07.1993, al Prefectului jud. Maramures prin
care s-a reconstituit si trecut in proprietatea comunei Botiza, in administrarea consiliului
local, suprafata de 339 ha pasune comunala ;
In temeiul prevederilor Legii nr. 72/2206 a zootehniei ;
In baza Hotararii nr. 18/2007 prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public in
domeniul privat a unor suprafete de tere, printre care si terenul din locul numit Baita ;
In temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) si alin (2) lit. c, art. 45 alin. (1) si alin.
(3), si art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza adopta prezent
HOTARARE;
Art. 1. – Se aproba inchirierea pe o perioada de trei ani, a unei suprafete de 0,40
ha teren din locul numit Baita, Ocolului Silvic Dragomiresti, in vederea infiintarii unei
pepiniere ;
Art. 2. – Se stabileste pretul de inchiriere de 400 lei/an/total suprafata de 0,40 ha
teren, cu posibilitatea de a se modifica acest pret anual ;
In cazul in care va solicita Consiliul local sa cumpere puieti, pretul de vanzarecumparare va fi pretul de cost ;
Art. 3. – Prezenta hotarare se comunica :
- Institutia Prefectului-Jud. Maramures
- Ocolului Silvic Dragomiresti
- Primarului comunei Botiza
- Dosar hotarari ale consiliului local
- Opiniei publice prin afisare
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