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RAPORT
la proiectul de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a unei
suprafețe de pășune, aflată în proprietatea privată a Municipiului Orăștie

Subsemnatul, Costoiu Călin Director A.P.L. în cadrul Aparatului de Specialitate al
Primarului, analizând proiectul de hotărâre susmenţionat am constatat următoarele:
Potrivit prevederilor art. 9,alin.(2) din OUG nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii
Fondului Funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru punerea în
valoare a pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora
unitățile administrativ- teritoriale prin primari, în conformitate cu hotărârile conlsiliilor locale în
baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în
Registrul national al exploataților, membrii ai colectivității locale sau care au sediul social pe
teritorilul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile
prevederilor Legii nr. 287/2009, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,
pentru suprafețele de pajiști disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în
exploatație pe o perioadă cuprinsă între 7 și 10 ani.
Având în vedere faptul că Municipiului Orăștie deține în proprietate privată o suprafață
de 10 ha pășune disponibilă situată în zona Dealul Bemilor identificată în bocul fizic 43, trupul III,
ca urmare a renunțării titularului contractului de închiriere la această pășune, este necesară
atribuirea acesteia crescătorilor de animale din Municipiul Orăștie, care solicită pășune.
Proiectul de hotărâre este însoțit de anexele nr. 1-3 prin care se reglementează
modalitatea de închiriere a suprafeței de pășune sus menționată, se stabilește capacitatea de
pășunat pentru această pășune, prețul închirierii precum și durata .
În concluzie raportat la cele mai sus menționate precum și la atribuțiile consiliului local
reglementate de art. 129, alin.(2), lit. c, raportat la alin.(6), lit. b, din O.U.G nr. 57/2017, privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul de
hotărâre se încadrează în prevederile legale și poate fi aprobat în forma prezentată.
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