ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 72
privind încetarea contractului de concesiune nr. 1/04.04.2013 încheiat între
Asociaţia Crescătorilor de Animale Crîng, comuna Ciocani şi Consiliul local Ciocani
Având în vedere adresa Asociaţiei Crescătorilor de Animale Crîng , comuna Ciocani nr.
344/30.11.2017, înregistrată la Primăria comunei Ciocani sub nr. 5336/20.12.2017, prin care aduce la
cunoștință că și-a încetat activitatea prin dizolvare conform încheierii judecătorești nr.
28/23.11.2017 , rămasă definitivă prin neapelare ;
Avînd în vedere cererea de închidere a contului curent pentru persoane juridice , respectiv a
contului Asociației Crescătorilor de Animale Crîng ;
Ţinând cont de prevederile ORDIN Nr. 234/2016 din 22 februarie 2016
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor
de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi
a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe
terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020, şi pentru
abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului
de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;
Potrivit prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional , pe
termen mediu şi lung , aprobată prin Ordinul nr. 226235/2003;
În conformitate cu prevederile art. 121 alin 1 , alin 2 , art. 36 alin 2 lit. e , alin 5 lit. b, art. 45 alin
3, art. 115 alin 1 lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Pe data prezentei încetează contractul de concesiune nr. 1/04.04.2013 încheiat între
Consiliul local Ciocani şi Asociaţia Crescătorilor de Animale Crîng, comuna Ciocani avînd ca obiect
concesionarea suprafeţei de 237,71 păşune comunală ,datorită faptului că Asociația Crescătorilor de
Animale Crâng și-a încetat activitatea prin dizolvare, conform încheierii judecătorești nr.
28/23.11.2017 , rămasă definitivă prin neapelare, anexată la prezenta .
Art. 2 Primarul comunei Ciocani va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri .
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi înaintată , pentru verificarea legalităţii, Instituţiei Prefectului ,
judeţul Vaslui., comunicată d-lui Petrovici Toader, președinte al Asociației Crescătorilor de Animale
Crîng și afișată pe site-ul instituției .
22.12.2017
Președinte de ședință,
Frumuzache Arthur-Viorel
Contrasemnează ,
secretar, Abaza Iosefina

