ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
COMUNA CRAIVA
PRIMĂRIA COMUNEI CRAIVA

În conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Local Craiva nr.24 din
27.02.2020, a aprobat inchirierea prin atribuire directă a suprafeţei de 347,33 ha de
pajişti aparţinând domeniului privat al Comunei Craiva, Judeţul Arad, Comisia de
solutionare a contestațiilor adoptă următoarea,
DECIZIE
Nr. 728, Data: 18.03.2020
Prin contestatia depuse de catre dl SABAU PETRU, domiciliat in Sat Chislaca, nr.
119, Com. Craiva, jud. Arad, CNP 1721223022818, prin avocat Craveanu Cristian
inregistrata la Primaria Comunei Craiva cu nr.726 din 18.03.2020 se contesta
urmatoarele: dna Gligor Ligia, nu indeplineste conditiile legale intrucat are incheiate la
acest moment cu Primaria Comunei Craiva, doua contracte, respectiv contractul nr.
27/12.05.2017 si contractul nr. 28/12.05.2017, pentru suptafata totala de 41.10 ha.In
motivarea contestatiei se arata ca sunt incalcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din
Legea 32/2019 – Legea zootehniei.
Comisia constata urmatoarele: prin Hotararea nr.24 din 27.02.2020, Consiliul
Local Craiva a aprobat inchirierea prin atribuire directă a suprafeţei de 347,33 ha de
pajişti aparţinând domeniului privat al Comunei Craiva, Judeţul Arad, in conditiile art. 9
din din O.U.G. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificarile si completarile ulterioare. Avand in vedere prevederile art. 16 alin 6 din
Legea 32/2019 – Legea zootehniei: „(6) Prevederile alin. (1), (2) si (4) nu sunt incidente
asupra procedurilor privind crescatorii de animale beneficiari ai prevederilor Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 86/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare." se constata ca prezenta procedura nu intra sub incidenta art.1, 2
si 4 din Legea 32/2019 – Legea zootehniei si deci contestatia este neintemeiata.
Cu unanimitate de voturi,
Comisia de solutionare a contestațiilor
DECIDE:
Respinge ca neintemeiata contestatia formulata de catre dl SABAU PETRU,
domiciliat in Sat Chislaca, nr. 119, Com. Craiva, jud. Arad, CNP 1721223022818, prin
avocat Craveanu Cristian inregistrata la Primaria Comunei Craiva cu nr.726 din
18.03.2020.
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere la Tribunalul Arad CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL LITIGII DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI
SOCIALE .
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