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HOTARARE NR. 25 din data de  22 Aprilie 2021 

Privind aprobarea inchirierii directe a  pasunii, disponibila la data de 01.04.2021 in suprafata de 8,22 ha, 

aflate in proprietatea private a comunei Bucovat, catre dnul Morar Valentin  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOVAT  

Examinand: 

 Raportul de specialitate nr. 9060/12.04.2021 intocmit de Inspector superior Crainiceanu Eleodor 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Bucovat inregistrat cu nr 9061/13.04.2021; 

Proiectul de hotarare nr. 25/13.04.2021 initoator primarul comunei Bucovat; 

Avand in vedere: 

 Prevederile O.U.G. 34  din  23.04.2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistelor  si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 181/1991; 

Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 407 din 31.05.2013 privind aprobarea 

contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al 

comunelor, oraselor, respective al municipiilor; 

 Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 544 din data de 21.06.2013 privind 

metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; 

 Prevederile  art. 8 alin. 2 ale Legii 44/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

 H.C.J. Timis nr. 271/16.12.2019; 

 Art. 129 alin. 2 lit. c), alin. 6 lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind  Codul Administrativ; 

In temeiul prevederilor: 

 Art. 133 alin. 1, art. 139, art. 196 alin. 1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 
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Art. 1. Aproba incheierea, prin atribuire directa a pasunii, disponibile la data de 01.04.2021, in suprafata de 

8,22 ha, ( Ps. 278/2, Bf. 263, cu denumirea populara “Langa Sat” aflata in proprietatea private a comunei 

Bucovat, catre dnul Morar Valentin, crescator de animale, care detine un efectiv de 5 bovine, 8 suine si 47 ovine 

in proprietate. 

 

Art. 2. Inchirierea pasunii mentionate la art. 1 se va face in baza cererilor crescatorilor de animale proportional 

cu efectivele de animale detinute in exploatatie si cu respectare Regulamentului privind atribuirea directă a 

contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată ale comunei Bucovat. 

 

Art. 3. Incheierea contractului se face pentru o  perioada de 10 ani, incepand cu data  semnarii contractului. 

Art. 4.1. Pretul de inchiriere a pajistilor comunale este stabilit la valoarea de 112,5 lei/ha/an. 

 2. Chiria stabilita conform alin. 4.1 nu include taxa pe teren care intra in sarcina chiriasului. 

 Art. 5. Se imputerniceste primarul comunei Bucovat pentru semnarea contractului de inchiriere pasune. 

Art. 6. Cu aducere la indeplinire a prevederilor prezentei se imputerniceste Inspector Superior Crainiceanu 

Eleodor. 

 

Art. 7. Prezentul se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetului Timis; 

- Primarului Comunei Bucovat; 

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Timiș 

- Prin afisare pe site-ul www.comunabucovat.ro 

 

 

 

 

Presedinte de sedinta         Contrasemneaza 

Bilc Calin-Dan                                           Secretar general UAT 

                        Gligor Meda 

 

 

 

Vot deschis ; Numar consilieri in functie 11 ; prezenti 11 ; Voturi pentru 11 ;Voturi impotriva 0;  

Abtineri 0 . 
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