ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI

HOTĂRÂREA
nr. 33/11.03.2015
privind constituirea comisiei de analiză şi verificare a suprafeţelor de teren a
izlazului comunal, situat pe raza unităţii administrativ teritoriale, proprietate
privată a comunei Frecatei, exploatate prin concesiune de catre Asociatiei
Crescatorilor de Animale Frecatei
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă
ordinară, legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si
avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ţinând cont de prevederile:
- art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
republicată, modificata si completata ulterior
- contractului de concesiune nr. 1634/07.06.2011 incheiat intre Comuna
Frecatei si Asociatia Crescatorilor de Animale Frecatei, pentru izlazul comunal;
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „c”, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin.
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
modificata si completata ulterior,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1 - Se constituie Comisia de analiză şi verificare a suprafeţelor de teren a
izlazului comunal, situat pe raza unităţii administrativ teritoriale, proprietate
privată a comunei Frecatei, exploatate prin concesiune de catre Asociatiei
Crescatorilor de Animale Frecatei, având următoare componenţă:
- Preşedinte – Mitu Paul – consilier local si viceprimar
- Membrii - Lungu Ana – inspector, registru agricol
- Tanase Vasile - consilier local
Art. 2 - Obiectivele comisiei sunt de verificare a tuturor documentelor oficiale care
vizează atribuirea, exercitarea si respectarea clauzelor contractului de concesiunea
a izlazului comunal exploatat de catre Asociatiei Crescatorilor de Animale
Frecatei, precum şi analiza modului în care s-au încheiat şi derulat respectivul
contract.

Art. 3 - (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, comisia va solicita date,
documente sau informaţii de la aparatul de specialitate al primarului care privesc
contractul de concesiune mentionat anterior.
(2) Comisia poate invita concesionarul în vederea solicitarii unui punct de
vedere, precum si poate instiinta concesionarul cu privire la eventualele verificari
ce se vor efectua in teren cu privire la exploatarea izlazului concesionat.
Art. 4 - (1) Comisia va fi formată din 2 membrii din rândul consilierilor locali în
funcţie, precum si un membru din compartimentul registru agricol.
(2) Comisia îşi va stabilii programul de lucru în cadrul primei şedinţe.
Art. 5 - Comisia va funcţiona pe toată perioada mandatului Consiliului Local
format în prezent, urmând a fi modificată, completată sau actualizată ulterior, în
funcţie de schimbările produse în rândul membrilor acesteia.
Art. 6 - Comisia va întocmi rapoarte cu concluzii şi propuneri referitoare la
contractul de concesiune incheiat intre Consiliul local Frecatei si Asociatiei
Crescatorilor de Animale Frecatei, pe care le va prezenta Consiliului Local.
Art. 7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată membrilor comisiei, Prefectului
Judeţului Tulcea şi va fi făcută publică prin afişare la sediul instituţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind
prezenţi 13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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