
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în 

anul 2007, cu modificările ulterioare. 

Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 

Nr. total al consilierilor locali prezenţi:  15 

Nr. total al consilierilor locali absenţi:  0 

Voturi pentru:  15 

Voturi împotrivă: 0 

Abţineri: 0 

ROMÂNIA           

JUD. SATU MARE         

ORAŞUL TĂŞNAD 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr. 46 

din data de 27 martie 2019 
 

privind însușirea Raportului de evaluare și închirierea pajiştilor disponibile din patrimoniul 

oraşului Tăşnad 
 

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; 

Analizând Referatul nr. _______/2019 al Compartimentului Patrimoniu din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului orașului Tășnad; 

Având în vedere Raportul Serviciului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, 

industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; 

Având în vedere Raportul de Evaluare nr.4988/2019 întocmit de către domnul Sabău Vasile-

Dorinel , evaluator atestat ANEVAR; 

În baza 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; 

În conformitate cu 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; 

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea 

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

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

Conform prevederilor Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 

privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

 În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. c), ale alin. (5) lit. b), ale art. 121 alin. (2), ale 

art. 123 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.1 – Se aprobă închirierea pajiştilor disponibile din patrimoniul oraşului Tăşnad, în 

suprafaţă totală de 289,50 ha, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 –  Se însușește Raportul de Evaluare nr. 4988/2019  a pășunilor prevăzute la art. 1, 

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 – Se aprobă Regulamentul privind închirierea pajiştilor disponibile din patrimoniul 

oraşului Tăşnad, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 – Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea pajiştilor disponibile din patrimoniul 

oraşului Tăşnad, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăşnad. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CONSILIER LOCAL 

PROF. EUGEN LATEȘ 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL ORAŞULUI, 

SERGIU-IONEL BUTA 

 


