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   HOTĂRÂREA nr. 20 
din 17 mai 2010 

 
             Privind aprobarea încheierii unui contract de arendare a păşunilor de pe raza comunei 
Nădrag, în scopul creşterii animalelor. 
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere că la Primăria Nădrag a fost depusă o cerere privind arendarea a 200 
ha de păşune din comuna Nădrag, în vederea creşterii animalelor .     
             Având în vedere referatul nr. 997/ 14.05.2010 al compartimentului de specialitate. 
             Având în vedere acordul comisiei de specialitate a consiliului local. 
             Ţinând cont de prevederile Legii nr. 72/2002 - legea zootehniei; 
             Ţinând cont de prevederile Legii nr. 16/1994 – Legea arendării 
             În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale nr. 246/2008 cu modificările ulterioare, privind stabilirea modului de implementare, a 
conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si 
plati nationale directe  complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea  sprijinului aferent 
masurilor de agromediu si zone  defavorizate. 
             În conformitate cu prevederile art. 36 al. (2) lit.c)  şi al. (5)  lit. b) din Legea nr. 
215/2001 republicată privind administraţia publică locală.  
             În temeiul art. 45 al.3 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             Art. 1  Se aprobă  încheierea unui contract de arendare pentru suprafaţa de 200,08 ha. 
paşune situată în comuna Nădrag şi satul Crivina,  identificată conform anexei la prezenta.  
            Art. 2  Contractul se încheie pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul 2010, având un 
nivel al arendei de 200 lei/ha/an. 
            Art.  3   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru. 
            Art.  4   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primar 
- Contabilitate. 
- Afişare 
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                                                                                                                 Dobra Lucia 
Contrasemnează secretar: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 
 


