ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERIU
tel/fax 0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com
PROIECT NR. 13
HOTĂRÂREA NR.
/2021

/2021

privind aprobarea exploatării pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei
Beriu

Consiliul Local al Comunei Beriu, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- Referatul de aprobarea nr. 42/ 13 / 20.02.2021 a Primarului comunei Beriu;
- HCL nr. 29/2018 privind aprobarea Proiectul de amanajament pastoral al comunei
Beriu , judetul Hunedoara

Hotărârea Consiliului Local al comunei Beriu nr. 8/28.02.2014 privind organizarea
Regulamentului de păşunat ;
Ținând seama că un număr de 27 de contracte închiriere pășuni expiră in luna mai 2021, iar
pentru a asigura o exploatare eficientă a pajiștilor se impune stabilirea unor aspecte necesare demarării
procedurii închirierii în condițille legii;
În considerarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi
completările ulterioare; HGR nr. 1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea
prrevederilor OUG nr. 34/2013 ; Ordinul MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale pe ha de pajiste;
-

Ţinând seama de prevederile art. 7 alin.(13) Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația public, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Precum şi ale art.129, alin.(2), lit.c, alin.(6) lit.b) , art.139 alin.(3) lit.g) din OUG
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Aprobă disponibilul de pajişti pe unităţi de exploatare (trupuri de pajiști) ce
pot face obiectul închirierii, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 .Încărcătura optimă de animale pe ha pentru păşunile proprietate privată a
comunei Beriu este de 0,3 UVM/ha, aşa cum prevede Ordinul Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale nr.544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de
animale pe hectar de pajiste.
Art.3 .În vederea demarării proceduri de închiriere a pajiștilor din domeniul privat al
comunei , solicitanții vor depune o cerere ,conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la
prezenta hotărâre, până la data de 26.03.2021.
Art.4 .(1)În funcție de numărul de cereri și suprafața solicitată se va proceda la
închirierea pajiștilor prin atribuire directă conform prevederilor art. 9 alin.(2) din OUG
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
(2) În cazul existenței mai multor cereri pentru aceași suprafață de pajiște se
va organiza licitație în condițiile legii.
Art. 5. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 .Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
Comunei Beriu, mandatat să smeneze contractul de închiriere.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;

- Primarului Comunei Beriu;
-Afişare la sediul Primariei Comunei Beriu.

Beriu, 20.02.2021
Iniţiator ,
PRIMAR
Ing.Emil Moise BÎC

Avizat
Secretar general
Jr.Ionela FIRIDON

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BERIU
PRIMAR
NR. 42/ 13 /20.02.2021
Referat de aprobare
La proiectul de hotărâre privind aprobarea exploatării pajiștilor permanente aflate în
proprietatea privată a comunei Beriu
Acest proiect a fost inițiat cu respectarea prevederilor O.U.G.
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările
şi completările ulterioare; HGR nr. 1064/2013 privind Normele metodologice
pentru aplicarea prrevederilor OUG nr. 34/2013; Ordinul MADR nr. 544/2013 privind
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe ha de pajiste
Întrucât în luna mai a acestui an expiră un număr de 27 de contracte
de închiriere pajiște, am considerat oportună inițierea unui proiect prin care suprafață
disponibilă de 1309, 36 ha să fie împărțită pe trupuri de pajișite. De asemnea am
propus un model de cerere pe care solicitanți să îl depună la primărie, iar în funcție
de număr de cereri, respectiv suprafața solicitată , se va organiza procedura de
atribuirea directă sau în cazul existenței a două sau mai multe cereri pentru aceeași
suprafață se va organiza licitație în condițiile legii. Termenul propus de depunere a
cererii este 26.03.2021.
Conform Ordinul
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
nr.544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar
de pajiste. încărcătura optimă de animale pe ha pentru păşunile proprietate privată
a comunei Beriu este de 0,3 UVM/ha.
Având în vedere cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare proiectul în
forma iniţiată.

PRIMAR
Ing. Bîc Emil Moise

Anexa nr. 2 la proiect hcl nr. 13/2021

CERERE
de închiriere prin atribuire directă a pașunilor disponibile situate in domeniul privat al
comunei BERIU
1.. Nume, prenume/denumire: ……………...............................................................................
2. CNP/cod fiscal: …………………………………………………………………………….
3. Domiciliul/sediul: ………………………………………………………………………….
4. Telefon/fax, email: …………………………………………………………………………
5. Obiectul de activitate, pe domenii: ………………………………………………………...
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
Vă solicit sa aprobati inchirierea suprafetei de…………… ha pajiste, aflata in domeniul
privat al comunei Beriu , situată in:
Denumirea lotului

Tarla/parcela/blocul fizic

Suprafata

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in
declaratii in acte publice, ca vom respecta legislatia si normele in vigoare privind protectia
mediului.
Ne angajam ca, dupa semnarea contractului, sa respectam programul de pasunat /
amenajamentul pastoral / contractul de inchiriere / prevederile legale.

Data,

Nume fermier,
………………………
Semnătura
.......................................

Inițiator,

Avizat

PRIMAR

SECRETAR GENERAL

Ing.Emil Moise BÎC

jr.Ionela FIRIODN

