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REFERAT DE APROBARE 

 

la proiectul de hotarare privind initierea procedurii de inchirere prin atribuire 

directa a unor pajisti permanente aflate in proprietatea privata a comunei 

Hidiselu de Sus 

 

Subsemnatul, viceprimarul comunei Hidișelu de Sus, în baza prevederilor 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările 

ulterioare, O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea 

pajiștilor permanente și pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 44/2018 de 

modificare si completare a OUG 34/2013, H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991 - pentru sustinerea proiectului de hotarare mai sus 

enuntat, prezint urmatoarele: 

Suprafața totală care se afla în amenajamentul pastoral pentru pajistile comunei 

Hidiselu de Sus in proprietate privata este de 345,05 ha distribuită astfel: 

Nr. 

crt. 
Sat Nr. topo. 

Suprafața 

ha 

Suprafața atribuită pe specii de 

animale 

(ha) 

1 Mierlau 1257/3, 1257/2 13,77         13,77 ha pentru ovine 

2 Mierlau 1245/6, 1245/9 44,74    44,74 ha pentru bovine, ovine 

3 Mierlau 

1260/7,1260/9,1260/10, 

1260/13,1276/1,1263, 

1260/6 1260/11 

100,83    100,83 ha pentru bovine, ovine 

4 Santelec 

1114,1115,1116,1117, 

1118, 1120/2, 1136, 

1137, 1138,1139,1140/2, 

1140/3, 1141 

185,71   185,71 ha pentru bovine, ovine 

 

Toate pășunile aparținând U.A.T. Hidiselu de Sus sunt destinate numai 

pașunatului cu animale din diferite specii și categoriile de animale din acestea, iar 

nici o suprafață din cadrul amenajamentului pastoral nu este destinată altui scop. 

Actualizarea  proiectelor  de  amenajamente  pastorale  se  realizează  la  o  

perioadă  de  10  ani,  in  2 exemplare, unul pentru Consiliul Local și unul pentru 

Direcția Agricolă Județeană. 
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Necesitatea proiectului de hotărâre mai sus enunțat o constituie punerea în 

aplicare a O.U.G. nr. 34/2013, cu modificările și completările ulterioare, pentru 

punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Hidișelu de Sus,  

exploatarea si folosirea eficientă a acestora, Consiliul Local al comunei Hidișelu de 

Sus, prin primar, în conformitate cu hotărârile consiliului local, în baza cererilor 

crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în 

RNE, încheie contracte de închiriere prin atribuire directa,  în condiţiile legii, pentru 

suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în 

exploataţie, pe o perioadă de 7(șapte) ani cu posibilitatea de prelungire pana la 

10(zece) ani. 

Oportunitatea proiectului de hotărâre o constituie valorificarea și exploatarea 

pășunilor disponibile cuprinse in amenajament, iar resursele financiare rezultate din 

administrarea pajiştilor proprietate privată a comunei Hidișelu de Sus  se fac venit la 

bugetul local al comunei. 

În conformitate cu H.G. nr. 1064/2013, cu modificarile si completarile 

ulterioare, administrarea pajiştilor aflate în domeniul privat al comunei Hidișelu de 

Sus se face de către Consililul Local al comunei Hidișelu de Sus, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, 

folosirea optimă a pajiştilor şi protecţia mediului, se pot încheia contracte de 

închiriere prin atribuire directa, conform regulamentului privind închirierea prin 

atribuire directa a pajistilor în suprafaţă de 345,05 ha aparţinând domeniului  privat al 

comunei Hidișelu de Sus. 
Prezentul proiect de hotărâre vine în întâmpinarea crescătorilor de animale prin 

asigurarea suprafețelor necesare pășunatului efectivelor de animale la prețuri   
accesibile,  prețul minim de închiriere fiind de 150 lei/ha/an. 

Încărcătura de animale (UMV/ha) deținută în exploatație este de până la 1 

UVM/ha pentru bovine și ecvidee, respectiv până la 6.6 UMV/ha, pentru ovine și 

caprine pe fiecare lot în parte, fiind necesar ca crescatorii de animale sa asigure 

incarcatura optima, iar incarcatura minima este de 0.3 UVM/ha. 

 Celelalte particularitati sunt detaliate in documentatia de atribuire si regulamentul 

de atribuire, iar față de cele arătate supun spre dezbaterea consiliului local proiectul de 

hotărâre in cauza. 

 

 

 

VICEPRIMAR 

Curpas Florian 

 


