
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.20 
din 17 februarie 2022

privind constituirea Comisiei de control pentru verificarea lucrărilor de întreţinere a 
pajiştilor, aflate in proprietatea privata a comunei Salsig

Având in vedere proiectul de hotarare nr.21 din 11.02.2022 initiât de primarul 
comunei in calitate de iniţiator, insotit de referatul de aprobare al acestuia, înregistrat sub 
nr. nr.420 din 11.02.2022 privind constituirea Comisiei de control pentru verificarea 
lucrărilor de întreţinere a pajiştilor, aflate in proprietatea privata a comunei Salsig;

- raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.421 din 11.02.2022; 
-contractele încheiate de catre comuna Salsig cu crescătorii de animale de pe raza

comunei Salsig, avand ca obiect închirierea suprafeţelor de pajişti aflate in domeniul privat 
al comunei;

Ţinând cont de rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru administraţie publica, 
juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea domeniului 
public si privat" si ale „Comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si asistenta 
sociala" din cadrul Consiliului Local Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-art.5, art.6, art.7 si art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 

si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991;

- art. 129 alin.(l), alin.(2) lit.„c", coroborat cu alin.(6) lit.„b", art.127 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicata si ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative (r2) ;

în temeiul prevederilor art.139 alin.(l) si alin.(3) lit.„g", art.196 alin.(l) lit.„a" din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Salsig, intrunit in şedinţa ordinara din data de 17 
februarie 2022,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se constituie Comisia de control pentru verificarea lucrărilor de întreţinere a 
pajiştilor aflate in proprietatea privata a comunei Salsig -  si pentru care au fost încheiate 
contracte de închiriere cu crescătorii de animale - in următoarea componenta:

i



1. Marin PACURAR-preşedinte -viceprimar
2. Dorel LUCA- secretar comisie- referent agricol
3. Ligiu ZAH- membru- consilier local
4. Dorel TALOS- membru-consilier local
5. loan LUCA-membru-consilier local
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se insarcineaza Comisia 

prevăzută la art.l.
Art.3.Prezenta hotarare poate fi contestata conform prevederilor Legii nr.554/2004 

privind contenciosul adminsitrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Art.4.Prezenta hotarare se comunica :

-d-nului Prefect al judeţului Maramureş;
- d-nului Primar al comunei Salsig;
- compartiment agricol;
- compartiment impozite si taxe;
- dosar şedinţa;
- afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care: prezenţi 11, absenţi: —.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 
„abţineri".
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