
 

  

                                                                                                                Avizat pentru legalitate, 
                         p.SECRETAR GENERAL 
                                     BOLOGA Emil - Alin 

   
                                                   PROIECT DE HOTĂRÂRE  

cu privire la aprobarea suprafetelor disponibile  de pajişti de pe raza administrativa a U.A.T.  
Comuna Vanatori, identificate la nivelul anului 2022, care pot face obiectul închirierii ulterioare,    

                  precum si iniţierea procedurii de atribuire, in conditiile legii   

                  
Consiliul local al comunei Vânători, întrunit in sedinta extraordinară la data de 28 februarie 

2023, 

            Având în vedere: 
           - referatul de aprobare al primarului comunei Vânători, înregistrat sub nr. 858/22.02.2023, 
           - raportul de specialitate întocmit de către administratorul public, înregistrat sub nr. 
859/22.02.2023, 

-  dispozitiile  art. 9 (1), (3), (4) din O.U.G. nr. 34/2013,  privind organizarea, administrarea 
şi  exploatarea pajiştilor permanente, cu modificarile şi pentru modificarea  şi  completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare ,  

- dispozitiile  art. 333 (1) , (5)  din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrative, cu 
modificarile si completarile ulterioare;   
            În temeiul  dispozitiilor  art. 129 (1), (2), lit. c)   si ale art. 139  (1), (3) lit.g, (6) lit. a),   
din O.U.G.  57/2019,  privind Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,    

                                                             H o t ă r ă ș t e:  

  Art. 1 .- Aproba suprafetele de pasune disponibile, identificate la nivelul anului 2022,  pe 
raza   administrativa a U.A.T. Comuna Vanatori, in  suprafata totala de 41, 65 ha, care pot face 
obiectul   inchirierii  ulterioare.  
           Art. 2 .- Aproba iniţierea procedurii de inchiriere, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. 
           Art. 3 .- D-l  Primar al comunei prin aparatul de specialitate, se incredinteaza cu ducerea la 
indeplinire a prezentei.  
           Art. 4 .-  Prezenta Hotarare se comunica  Institutiei  Prefectului - judetul Mures  si se aduce  
la  cunostinta  publica  prin  afisare  la sediul  Primariei,  in locurile publice din localitatile 
componente  ale comunei si  prin postarea pe site-ul official al comunei. 

                                                               
                                                              INIȚIATOR,                                                                                                                                   
                                                       PRIMARUL  COMUNEI   
                                                 FELEGEAN   Mircea – Augustin  
 



 

        Nr. 859 /22.02.2023                

          

                                                           RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea suprafetelor disponibile de pajişti de pe raza 
administrativa a U.A.T. Comuna Vanatori, care pot face obiectul atribuiriii ulterioare, precum si iniţierea   
procedurii de   
                                                             atribuire in conditiile legii   
 
              Potrivit   O.U.G.  nr.  34 / 2013,  cu modificarile  si   completarile  ulterioare ,    privind  organizarea,  
, administrarea  şi  exploatarea  pajiştilor permanente şi  pentru  modificarea  şi  completarea Legii  fondului 
funciar  nr. 18/1991, 

-  Art. 9 (1) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, 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.  
              (3) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire la 
iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii 
consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului. 
              (4) Anual, până la data de 1 martie, primarii comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor verifică 
respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate, şi stabilesc disponibilul 
de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare.     
           
  Potrivit  O.U.G.  Nr. 57 / 2019  din 3  iulie  2019 , privind    Codul  Administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

  -   ART. 332   -Contractul  de închiriere  a  unui bun proprietate  publică  ,  se  încheie  de  către  
autorităţile prevăzute  la art. 287   sau de către   titularul  dreptului  de  administrare,  după caz , cu  orice  
persoană fizică sau juridică , română sau străină. 

-   ART. 333   -  Actul   administrativ   prin   care   se   aprobă  atribuirea   bunurilor  proprietate  
publică a statului,  sau a unităţilor  administrativ  -  teritoriale  se  aprobă, după caz, prin hotărâre a 
Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, se  propune  Consiliului local , sa  adopte  proiectul de hotarare  
alaturat .  

                                                           Administrator public, 
                                                       LĂPĂDAT Adrian - Nicolae 
                                                                                                                                    

    

    



 

     Nr.858/22.02.2023 

                                                       
                                                      REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea suprafetelor disponibile de pajişti de pe raza 
administrativa a U.A.T. Comuna Vanatori, care pot face obiectul atribuiriii ulterioare, precum 
si   
                                iniţierea procedurii de atribuire in conditiile legii   
 

    Avand in vedere dispozitiile legale in vigoare, si anume, O.U.G. nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea  şi  exploatarea  pajiştilor permanente şi pentru  modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  si  respectiv, O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul  
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeza   modul  de   punere   
în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public si privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 
municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, 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 ; 

- consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire 
la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la data de 1 martie a fiecărui an, în baza 
hotărârii consiliului local al comunei, oraşului, respectiv al municipiului ; 

- anual, până la data de 1 martie, primarii comunelor, oraşelor, respectiv ai municipiilor 
verifică respectarea încărcăturii de animale/ha/contract, în corelare cu suprafeţele utilizate, şi 
stabilesc disponibilul de pajişti ce pot face obiectul concesionării/închirierii ulterioare ;     
- contractul de închiriere a unui bun proprietate publică sau privata se încheie de către autorităţile  
administratiei publice locale,  sau de către   titularul  dreptului  de  administrare, după caz, cu  
orice  persoană  fizică sau juridică, română sau străină; 

- Hotararea Consiliului local, constituie actul administrativ prin care se aprobă inchirierea 
bunurilor  proprietate publică/privata a statului  sau a unităţilor administrativ - teritoriale.      
           Avand in vedere cele aratate mai sus, se propune Consiliului local, sa adopte proiectul de 
hotarare  alaturat .          
          

                                                               INIȚIATOR,                                                                                                                                   
                                                       PRIMARUL  COMUNEI   
                                                 FELEGEAN   Mircea – Augustin  
 

 
 


