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
H O TĂ R Â R E
privind aprobarea procedurii de comunicare a extraselor din proiectul de amenajament
pastoral utilizatorilor pajiştile/păşunile/fânețele
aflate peteritoriul comunei Măureni și stabilirea unor măsuri adiacente
Consiliul local al comunei Măureni întrunit in şedinţa extraordinară de lucru;
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre propus de primarul comunei Măureni,
- expunerea de motive,
- raportul de specialitate al compartimentului din cadrul aparatul de specialitate al
primarului şi
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Măureni;
În baza:
- prevederilor OUG nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu
modificările și completările ulterioare;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului
nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
1064/11.12.2013, cu modificările și completările ulterioare ;
- HCL nr. 93/07.11.2015 privind aprobarea amenajamentului pastoral,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi al.(5) lit. ,,a”, art. 45 alin. (3) şi art. 115 al.(1)
lit. ,,b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă transmiterea extrasului din Amenajamentul pastoral pentru pajiştile/
păşunile/ fânețele aflate pe teritoriul comunei Măureni astfel cum este evidențiat în anexa nr. 1.
Extrasul din amenajamentul pastoral va fi înaintat fiecărui utilizator/proprietar de
pajişte/ păşune/ fânețe sub luare de semnătură sau cu scrisoare recomandată cu aviz de primire prin
grija agentului agricol.
(2) Se aprobă modelul actului adițional la contractul de închiriere a pajiştilor/ păşunilor/
fânețelor aflate în domeniul public/privat al comunei Măureni care cuprinde dispoziții ce țin cont de

echilibrul financiar dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care sunt impuse
chiriașului prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral aprobat în condițiile art. 9
alin 71 - 72 din OUG 34/2013conform anexei nr. 2.
Actul adițional va fi încheiat cu toți locatarii care dețin pășune în baza unui contract de
închiriere cu Comuna Măureni.
Contractul de închiriere a pajiştii/ păşunii închiriate se consideră reziliat de drept în
situația în care un locatar care deține pășune în baza unui contract de închiriere cu Comuna Măureni
în baza OUG 34/2013 refuză să încheie actul aditional prevăzut la alin (2).
(3) Se aprobă prețul de închiriere a unui hectar de pajişte/ păşune/ fânețe aflată în
domeniul public/privat al comunei Măureni în sumă de 250 lei / ha / an.
(4) Anexele nr. 1și2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. 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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