ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
PROCES - VERBAL
încheiat azi 4 mai 2017 în şedinţa extraordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinta extraordinara a Consiliului Local Orlat , din data 4
mai 2017  , ora 08:30 .
Sunt prezenti 11 consilieri . Absenţi : dl. Milea Ioan (absent motivat) şi dna.
Rodeanu Elena Simona
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
1.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

2.
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei extraordinare din data de
3 aprilie 2017.
3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunile proprietate

publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi pentru .
Se alege presedinte de sedinta pe dl. Verde Gheorghe cu 11 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
3 aprilie 2017 .
Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare fără obiecţii .
Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea închirierii
unor suprafeţe din păşunile proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică .
Dl primar spune ca in urma licitatiei organizate la sfarsitul lunii aprilie din cele 15 loturi sau
adjudecat doar 2 dintre ele , şi precizează că în proiectul de hotărâre se propune închirierea

celorlalte 13 loturi de păşune proprietate publică a comunei Orlat .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 11 voturi pentru aprobă concesionarea a 13 loturi
de păşune proprietate publică a Comunei Orlat, prin licitaţie publică , pentru o perioada de 9 ani ,
pentru desfăşurarea activităţii de păşunat animale .
Se aprobă preţul de pornire la licitatia publică, documentaţia de atribuire în vederea
închirierii suprafeţelor de păşuni proprietatea publică a Comunei Orlat , situate în extravilan ,
pentru desfăşurarea activităţii de păşunat animale care cuprinde instrucţiunile pentru ofertanti ,
caietul de sarcini , oferta , declaraţia de participare .

 e aprobă modelulul contractului de închiriere utilizat pentru inchirierea suprafeţelor de
S
păşuni care fac obiectul hotărârii .
Se constituie comisia de licitaţie , comisia de solutionare a contestaţiilor , şi se
desemnează membrii supleanţi în comisia de licitaţie şi în comisia de solutionare a contestaţiilor.
Se declară şedinţa închisă .
PREŞEDINTE DE SEDINTA ,
CONSILIER
VERDE GHEORGHE

SECRETAR,
VULEA MONICA – ELENA

