ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ – SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂURENI
Tel. 0255/526001; Fax.0255/526001; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: comunamaureni.ro

PROIECT DE
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încărcăturii de animale la hectar pe pajiştile comunale, stabilirea preţului şi
aprobarea încheierii contractelor de închiriere
Consiliul Local al Comunei Măureni, judeţul Caraş- Severin;
Analizând Expunerea de motive a Primarului Comunei Măureni, Raportul de specialitate al
Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Măureni;
Luând act de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Măureni,
Având în vedere:
- prevederile Ordinului MADR şi al MDRAP 407/2051 din 31.05.2013/05.06.2013
pentru aprobarea contractelor - cadru de concesionare şi închiriere a pajiştilor din domeniul public sau
privat al UAT,
- prevederile art. 9 - 10 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991,
- prevederile Ordinului MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii
optime de animale pe hectar de pajişte,
- disp. art 6 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2), lit. c), ale art.36, alin. (5), lit. b), ale art. 45, alin.(3) şi
ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.(1) - Se aprobă închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunei
Măureni crescătorilor de animale din comuna Măureni care sunt înscrişi în Registrul Agricol şi în
Registrul Naţional al Exploataţiilor R.N.E.
(2) - Închirierea se va face în baza cererii depuse şi înregistrate de crescătorul de
animale în condiţiile art. 6 din HG 1064/2013 şi a Regulamentului aprobat prin HCL nr. 48/2013,
modificată prin HCL nr. 58/2013.
(3 – Închirierea pajiştilor se poate face doar crescătorilor de animale care asigură o
încărcătură optimă de animale pe hectar de pajişte de 1 UVM/ha , dar nu mai mică de 0,3 UVM / ha.
(4) – Închirierea se va face pentru o perioadă de 5 ani calendaristici.
(5) – Închirierea se va face pe trupuri de pajişti, aşa cum sunt ele localizate/amplasate,
în baza apartenenţei la blocurile fizice conform ortofotoplanurilor existente în arhiva primăriei şi a
APIA şi pe categorii de animale.

Art.2.(1) – Preţul chiriei pentru un hectar de pajişte este de 275 lei / ha / an şi reprezintă 50%
din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu stabilit de consiliul judeţean,
conform prevederilor art. 62 alin. (22) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare (11.000 kg masa verde / ha x 0,05 lei/kg = 550 lei; 550 lei : 2 = 275 lei ).
(2) - Chiria stabilită conform al 1 nu include taxa pe teren stabilită de codul fiscal în
sarcina chiriaşului pentru pajiştea închiriată.
Art.3. – Se aprobă încheierea contractelor de închiriere a pajiştii comunale cu toţi crescătorii
de animale din comună care au solicitat şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a putea închiria.
Art.4. - Se împuterniceşte domnul Traian Puşcaş, Primar al Comunei Măureni să semneze în
numele şi pe seama Comunei Măureni contractele de închiriere.
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul Comunei Măureni,
compartimenul agricol şi contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.6. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în locuri vizibile şi pe
pagina de internet a Primăriei Comunei Măureni şi intră în vigoare şi se comunică conform art. 49
alin. (1), 117 alin. (3) şi (5) în termenul prevăzut de Legea nr. 215 / 2001 şi se comunică la :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş - Severin;
- Primarului Comunei Măureni;
- Compartimentului agricol şi contabilitate din aparatul de specialitate al primarului;
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