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Avizează pentru legalitate
Secretar general al orașului
Mircea GRANCEA

HOTĂRÂREA NR. _______/__________
Privind prelungirea duratei contractelor de închiriere
având ca obiect pajiștea proprietate privată a orașului Avrig
Consiliul Local al oraşului Avrig, întrunit în ședință ordinară la data de 27 ianuarie 2021;

-

-

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

Luând act de:
Referatul de aprobare nr. 973/15.01.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și
raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Juridic, înregistrat sub
nr. 944/15.01.2021;
Contractele de închiriere a pășunilor proprietate privată a orașului Avrig și actele
adiționale încheiate cu crescătorii de animale;
HCL nr. 43/2020 privind aprobarea unor măsuri în administrarea pajiștilor proprietate
privată a orașului Avrig;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Avrig,
Analizând temeiurile juridice:
art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
prevederile 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, actualizată, cu modificări și completări ulterioare;
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 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, actualizată, cu modificări
și completări ulterioare;
Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe
hectar de pajişte; actualizat, cu modificări și completări ulterioare;
prevederile Ordinului nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, actualizată, cu modificări și completări
ulterioare;
O.U.G. nr. 225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în
domeniul agriculturii;
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În temeiul prevederilor art. 96 alin. (3), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a),
139 alin. (1) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1) – (2), art. 200 și art. 362
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect
pajiștea proprietate privată a orașului Avrig, până la aprobarea amenajamentului pastoral valabil
pentru toate pajiștile aflate pe raza orașului Avrig, dar nu mai târziu de data de 01.01.2022.
(2) Prețul de închiriere a pajiștilor va fi de 60 lei / ha / an.
Art. 2. Se mențin obligațiile chiriașilor prevăzute la art. 2 din HCL nr. 43/2020 privind
aprobarea unor măsuri în administrarea pajiștilor proprietate privată a orașului Avrig, respectiv:
 Înscrierea animalelor în Registrul național al Exploataților;
 Solicitanții fac dovada prin certificat fiscal că nu figurează cu datorii la bugetul
local al orașului Avrig;
 Respectarea încărcăturii de UVM / ha raportat la prevederile Ordinului nr.
544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,
actualizat, cu modificări și completări ulterioare.
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului orașului Avrig, prin
compartimentele de specialitate.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, prin intermediul
Compartimentului Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative,
primarului orașului Avrig și Instituției Prefectului județului Sibiu.
Art. 5. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Primăriei orașului Avrig, în secțiunea
Monitorul Oficial Local al orașului Avrig și se aduce la cunoștința persoanelor interesate, în
termenul prevăzut de lege.
Adoptată în Avrig la data de ____/____/_______

INIȚIATOR
PRIMAR
Adrian-Dumitru DAVID
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