
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULENI-CIUC 

                                          

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE NR. 9/2019  

  privind închirierea  pajistilor naturale, aflate în domeniul privat al comunei 

Păuleni-Ciuc, pentru păşunatul animalelor 

 

 

Consiliul Local al comunei Păuleni-Ciuc întrunit în şedinţa ordinară din data de …. ; 

Având în vedere expunerea de motive nr. /2019 a primarului comunei Păuleni-Ciuc, 

precum şi raportul Compartimentului agricol nr./2019,  prin care se propune aprobarea  

închirierii suprafeței de  ____________pășune  aflate în domeniul privat al comunei. 

În conformitate cu prevederile art. 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare și 

art. 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991cu modificările și completările ulterioare; 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind 

asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor 

de pajisti permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

1.064/2013; 

Având în vedere : Legea nr.52/2003  privind  transparența decizională în 

administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 

-HCL nr.6/2019 privind aprobarea amenajamentul pastoral valabile pentru toate 

pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială a comunei Păuleni-Ciuc,   

În temeiul prevederilor dispozitiilor art. 36 alin. (2), lit. c),  alin. (5), lit. c), precum și 

art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

         

 

  Art.1. - Se aprobă   Contractul de concesiuni pentru terenuri – categoria de folosință 

pășune , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             



  Art.2.- Se aprobă concesionarea trupurile de pășune pentru AS Composesorală 

Szalonka și AS Composesorală Aracs , conform anexei nr.2. care face parte integrantă din 

prezenta. 

 Art.3. - Cu ducere la îndeplinire a sarcinilor din prezenta hotărâre se împuternicește 

Compartimentul Agricol, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei 

Păuleni-Ciuc. 

 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate de către secretarul 

comunei Păuleni-Ciuc . 

  

 

 

 Păuleni-Ciuc la 29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

INIŢIAT, 

PRIMAR, 

 Ferencz Csaba 

 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, 

 Fülöp Erzsébet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Aprobat la ședința ordinară din data de ............ cu un număr de ........consilieri prezenți din 

numărul de 10 consilieri în funcție. 

  


