
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 29 
Din 13.05.2021

privind aprobarea constituirii unei comisii mixte de verificare a îndeplinirii condiţiilor 
contractuale asumate de către asociaţiile crescătorilor de animale şi persoanele fizice 

deţinătoare de animale privitoare la exploatarea şi întreţinerea păşunilor comunale
concesionate

Consiliul Local comunei Băiuţ, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
13.05.2021;

Având în vedere referatul de avizare prezentat de dna primar Maciuc Viorica, 
raportul compartimentului de specialitate şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate din 
cadrul Consiliului Local Băiuţ;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană 
a autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile contractelor de concesiune de păşuni din care rezultă 
dreptul concedentului de a verifica îndeplinirea condiţiilor contractuale asumate de către 
concesionar;

Luînd în considerare prevederile art. 127 alin. 3 din O.U. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ republicata cu modificările şi completările ulterioare;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. 2, lit.”c”, ale art. 129 alin. 3 lit. ”g” şi art. 196 
alin. 1 lit. ”a”, din O.U. nr. 57/2019 privind Codul administrativ republicata cu modificările şi 
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă constituirea comisiei mixte de verificare a îndeplinirii condiţiilor 
contractuale asumate de către asociaţiile crescătorilor de animale şi persoanele fizice 
deţinătoare de animale privitoare la exploatarea şi întreţinerea păşunilor comunale 
concesionate care va avea următoarea componenţă:

- preşedinte -  Butuza Vilhelm -  consilier local
- membru -  Ciupei Noiemi -  consilier local
- membru -  Pintea Cecilia -  consilier local
- membru -  Nicorovici Petre -  consilier local
- secretar -  Pop Aurelian Victor -  secretar general



(2) Comisia prevăzută mai sus va verifica modul de exploatare şi întreţinere 
suprafeţelor de păşuni comunale concesionate şi deţinerea numărului minim de animale 
corespunzător suprafeţelor concesionate.

(3) Comisia îşi va desfăşura activitatea în perioada 1.06 -  31.07.2021.
Art. 2 După finalizarea verificărilor Comisia va prezenta în faţa Consiliului Local 

Băiuţ un raport privitor la concluziile desprinse în urma acţiunilor de verificare.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

Prefectului judeţului Maramureş;
Membrilor comisiei 
Primarului comunei Băiuţ 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AliRELIAN VICTORPINTEA

Cvorum: fP  voturi pentru,_____voturi împotrivă
jî-___ abţineri din (O consilieri prezenţi, în total 11 consilieri


