
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA ALBE$TI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREANR.8
din28.02.2019

privind aprobarea inifierii procedurii de inchiriere a pajiqtilor
in anul 2019

Consiliul Local al Comunei Albeqti, judeful Mureq;
Analizdnd:
- Proiectul de hotdrdre Ei Expunerea de motive a Primarului Comunei Albeqti

inregistrate cu nr. 1 3 86 125 -02.2019;
-Raportul de specialitate nr.1385125.02.2019 al Compartimentului agricol gi cadastru

din aparatul de specialitate al Primarului Comunei AlbeEti;
Ludnd act de avizele comisiilor de specialitate cu w.167J,1618 qi 1619128.02.2019 ale

Consiliului Local AlbeEti,
Avdnd in vedere:
- faptul cd in luna aprilie 2019 expird durata pentru care au fost incheiate contractele de

concesiune/inchiriere pajiqti mai multor crescdtori de animale care delin contracte:
-existd solicitari pentru atribuire pajiqti;
-prevederil e art. IX lit. i) din contractul de inchiriere cadru aprobat prin Ordinul

MDRAP 40712051 din 31.05.2013105.06.2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de

concesionare qi inchiriere a pajigtilor din domeniul public sau privat al UAT;
- prevederile art. 9 - 10 din O.U.G. m.3412013 privind organizarea, administrarea gi

exploatarea pajigtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea Legii fondului funciar

nr.18/1991, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile Ordinului MADR nr. 54412013 privind metodologia de calcul al

inc[rcdturii optime de animale pe hectar de pajigte;
- prevederile art 6-10 din HG 1064120L3 privind aprobarea Normelor metodologice

pentru aplicarea prevederilor Ordonanlei de urgenf[ a Guvemului nr. 3412013 privind
organizarea. administrarea qi exploatarea pajiqtilor permanente qi pentru modificarea gi

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificdrile qi completf,rile ulterioare;

in temeiul dispoziliilor art.36 alin.(2), lit. c), ale art.36, alin. (5), lit. b), ale art.45,
alin.(3) qi ale art.115, alin.(1), lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.2l5l200l,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTAnA$rE:

Art.1.(1) - Se aprobd inilierea procedurii de inchiriere a pajigtilor aflate in domeniul

public sau privat al comunei Albeqti crescdtorilor de animale din cadrul colectivitalii locale

care sunt inscrigi in Registrul Agricol qi in Registrul Nafional al Exploataliilor R.N.E. Ei

identificarea suprafelelor disponibile a fi inchiriate micilor cresodtori de animale.
(2) - inchirierea se va face in baza cererii depuse qi inregistrate de crescf,torul de

animale in condiliile art.6 din HG 106412013.
(3 - inchirierea pajiqtilor se poate face doar crescdtorilor de animale care asiguri o

incdrc[turd optimd de animale pe hectar de pajiqte de 1 UVM/ha , dar nu mai mic[ de 0,3 UVM
I ha.



(4) - Procedura de inchiriere se va face conform legislaliei in vigoare qi in baza
amenajamentului pastoral intocmit pe suprafelele de pdqune.

Art,2. - Cu ducerea la indeplinire a hotdrdrii se incredin\eazd, Prtmarul Comunei
Albegti, compartimenul agricol gi contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3.- Prin grija secretarului comunei Albesti prezenta hotarare se va aduce la
cunostinta publicd prin afisare la sediul primariei si pe site-ul comunei Albesti
www.comun4ltlbesti,IQ si va fi comunicata, in termenul prevazut de lege catre: Primarul
comunei Albesti, Compartimentul Agricol, Compartimentul Contabilitate, Institutia
Prefectului-Judetul Mures.
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