
 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 

                      p.SECRETAR GENERAL 

                                  BOLOGA Emil - Alin 

                                                       

                                                     PROIECT DE HOTĂRÂRE 

      cu privire la aprobarea suprafețelor de pajisti (pășune) din  domeniul privat al comunei  

                  Vânători, respectiv  loturle care vor  face obiectul atriburirii directe  

   

Consiliul local al comunei Vânători,  județul Mureș, întrunit în ședinta ordinară la data de 30 

martie  2023, 

 

          Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. (1), alin. (3) și alin. (4)  din  O.U.G. nr. 34/2013, privind  

organizarea, administrarea și exploatarea pajiştilor permanente, cu modificările și completările 

ulterioare și pentru  modificarea  și  completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu  modificările 

și completările ulterioare,  

    În temeiul  dispozitiilor art. 129, alin.  (1) și alin. (2), lit. c),  ale art. 139, alin. (1) și alin. (3),  

lit. g) și ale art. 196, alin. (1), lit. a)  din O.U.G.  57/2019,  privind Codul  Administrativ,    

                                                           H o t ă r ă ș t e:  

Art. 1. Aprobă  suprafețele de pășune  din  domeniul  privat al  comunei Vânători, respectiv  

loturile  care  vor  face  obiectul  atriburirii directe, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.2.  Aprobă prețul minim al închirerii suprefețelor de pășune din domeniul privat al comunei 

Vânători, conform Anexei nr.2 la  prezenta hotârăre.  

 

Art.3.  Aprobă documentația de atribuire directă a suprefețelor de pășune din domeniul privat 

al comunei Vânători,  conform Anexei nr.3 la  prezenta hotârăre.  

 

Art. 4. D-l  Primar al comunei, prin aparatul de specialitate, se  încredințează cu ducerea la 

îndeplinire a prezentei.  

 

Art. 5.  Prezenta  Hotărâre  se comunică   Instituției  Prefectului - județul Mureș și se aduce la 

cunoștință  publică prin  afișare  la sediul  Primăriei,  în  locurile  publice  din localitățile  componente  

ale comunei  și  prin  postarea  pe  site-ul  official al comunei Vânători.                                                                                                   

                                                               INIȚIATOR      

                                                             PRIMAR                   

                                                 FELEGEAN Mircea – Augustin  

 

 

 



 
 

                                                                                  

 

  

        Nr. 1309/20.03.2023 

 

 

                                              RAPORT  DE  SPECIALITATE  

la proiectul de hotărârecu privire la aprobarea suprafețelor de pajisti (pășune) din  domeniul    

       privat al comunei Vânători, respectiv  loturle care vor  face obiectul atriburirii directe  

   

             Valoarea minimă a chiriei pentru terenurile având categoria de folosinţă păşune din 

domeniul privat al Comunei Vânători în lei/ha/an, a fost stabilit având în vedere prevederile: 

- Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.34/2013 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Amenajamentul pastoral, respectiv lucrările propuse pentru fiecare trup de păşune în parte pe 

perioada derulării contractului de închiriere; 

- preţul mediu/tonă de masă verde comunicat de Consiliul Judeţean Mureş, respectiv 0,07 lei/kg 

masă verde. 

- devizul care cuprinde valoarea lucrarilor ce urmează a fi efectuate pe perioada derulării 

contractului de închiriere și valoarea masei verzi a fiecărui trup de pășune. 

 

                                                 Administrator public 

                                            LĂPĂDAT Adrian - Nicolae 

 

 



 
 

 

        Nr. 1309/20.03.2023 

 

                                                   REFERAT DE APROBARE   

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea suprafețelor de pajisti (pășune) din  domeniul    

       privat al comunei Vânători, respectiv  loturle care vor  face obiectul atriburirii directe  

   

 

             Potrivit   reglementarilor   legale  in vigoare,  unităţile administrativ - teritoriale, prin 

primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de 

animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de 

concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional 

cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani ; 

            Consiliul  local al  Comunei Vanatori   a    adoptat   Hotărârea nr. 12  din data  de  28 

februarie 2023  cu privire   la  aprobarea  suprafetelor  disponibile   de  pajişti  de  pe  raza  

administrativa   a   U.A.T. Comuna Vânători,  identificate   la   nivelul  anului 2022,  care pot  

face  obiectul  închirierii  ulterioare, precum  si  iniţierea procedurii de atribuire,   in   conditiile  

legii   

            Propun  Consiliului local  aprobarea   suprafețelor  de  pajisti (pășune)  din  

domeniul  privat  al  comunei Vanători, respectiv  loturile care  vor  face  obiectul  atriburirii 

directe, conform Anexei 1 la prezentul  proiect  de hotărâre, aprobarea prețului minim al 

închirerii acestor suprafețe,  conform Anexei nr.2  la prezentul  proiect de hotârăre, precum și 

aprobarea documentației de atribuire directă a suprefețelor de pășune din domeniul privat al 

comunei Vânători,  conform Anexei nr.3 la prezentul  proiect de hotârăre 

  

 

            

                                                         PRIMAR   

                                           FELEGEAN   Mircea – Augustin  

 

 

 


