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HOTĂRÂREA NR. 32 

Din 19 mai 2015 

 

 

privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului 

privat al oraşului Ungheni. 

 

 

 

  

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţă extraordinară de îndată din data de 19 mai 

2015, 

 

    Luând în dezbatere proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni, 

   Avînd în vedere Referatul de aprobare nr.2867 / CI/ 15.05.2015, a domnului Prodan Victor -

primarul oraşului Ungheni, Raportul de specialitate nr. 2868/SI.A.Dos.1/15.05.2015 a domnului 

Platon Mihail-şef serviciu adm. publică, Raportul de specialitate nr.2869/15.05.2015 a doamnei 

Chiorean Camelia-jurist,  consilier superior,  

   Având la baza proprietăţii Ordinul Prefectului nr. 26 din 09.03.1999 privind trecerea în 

proprietate privată a oraşului Ungheni a islazurilor comunale, 

   Luând în considerare prevederile art.551, art.552, art.553, cap.II. din Legea nr.287/2009 , noul 

cod civil, republicat în 2011, 

  Ţinând cont de prevederile din  HG nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.064/2013,de prevederile HG nr. 1064, privind aprobarea normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

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

conformitate cu art. 9 din  OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

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

văzând prevederile OAP nr. 407/2013 emis de ministerul Agriculturii, pentru aprobarea 

contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, luând act de prevederile OAP nr. 

544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii de animale pe hectar de pajişte,  



   Conform art. 121 alin.(2), art. 123 alin. (2), art. 36, alin.(1), alin. (5), lit.”b”, art.45, alin. (3), 

din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1.Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri agricole, aparţinând domeniului 

privat al oraşului Ungheni , categoria de folosinţă pajişti permanente, în suprafaţă totală de: 

628,30 ha.,delimitate în trupuri de păşune conform Anexei 1. 

Art.2.Se aprobă Studiul de oportunitate cu privire la închirierea unor terenuri agricole, aparţinând 

domeniului privat al oraşului Ungheni , categoria de folosinţă pajişti permanente, Anexa 2. 

Art.3.Se aprobă caietul de sarcini pentru închirierea unor terenuri agricole aparţinând domeniului 

privat al oraşului Ungheni , categoria de folosinţă pajişti permanente, Anexa 3. 

Art.4. Se aprobă contractul de închiriere, conform prevederilor  OAP nr. 407/2013 emis de 

ministerul Agriculturii, pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a 

suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor.Anexa 4. 

Art.5.Se aprobă nivelul minim al chiriei în sumă de 120 lei/ha/an. 

Art.6.Se aprobă data de începere a păşunatului:23 aprilie iar a încetării păşunatului:30 noiembrie.  

Art.6.Se împuterniceşte primarul oraşului Ungheni, d.nul Prodan Victor, să semneze contractele 

de închiriere. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică: 

-Instituţiei Prefectului judeţului Mureş, 

-Primarului oraşului Ungheni, 

-Se afişează la sediul Primăriei oraşului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 19 mai 2015 
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