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JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                          CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.70 
din  8 decembrie 2014 

 

privind rezilierea contractului de concesiune nr. 15 din data de 28.02.2014, pentru 
suprafaţa de 37,50 ha de păşune încheiat între Comuna Rîciu şi domnul Papoi Alexandru 
domiciliat  în comuna Rîciu, satul Hagău nr.7, jud.Mureş 
 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  
8 decembrie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 657 din 3 decembrie 2014, emisă, de 
către primarul comunei Rîciu, 
 Analizand: 

-Expunerea de motive nr.4736/02.12.2014  a primarului comunei Rîciu; 
-Hotărârea Consiliului Local nr.51/2011 privind participarea comunei Rîciu la 

Programul de îmbunătăţire  a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, 
reconstrucţie ecologică şi gospodărire durabilă a pădurilor, prin împădurirea terenului agricol 
degradat în suprafaţă de 57,37 ha în Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit. 

-Adresa nr.180421/22.07.2014 a Administraţiei Fondului pentru Mediu Bucureşti, prin 
care ne informează  că proiectul cu titlul “Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri 
degradate, comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare Cernătoaie-Continit 57,37“ 
ha înregistrat, la AFM cu nr. 100036/24.08.2011  îndeplineşte criteriile pentru a primi 
finanţarea din Fondul pentru Mediu începând cu anul 2015;  

-Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi  
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991; 

-Prevederile HOTĂRÂRII nr. 1.064 din 11 decembrie 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; 

-Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind aprobarea 
contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectival municipiilor; 

-Prevederile Legii 100/2010 privind impadurirea terenurilor degradate; 
 In baza pct.IX lit.d din contractul de concesiune nr. 15 din data de 28.02.2014 pentru 
suprafaţa de 37,50 ha de păşune incheiat intre Comuna Rîciu si domnul Papoi Alexandru;  
 Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (1 ) lit. ”c”, alin (5) lit.”b”,art.45 
alin. (1), alin. (2), art.115 alin.(1) lit.”b” şi art.123 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 
locale, republicatǎ cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;   



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Începând cu data de 01.01.2015, se aproba rezilierea contractului de 
concesiune nr. 15 din data de 28.02.2014, (în baza pct.IX lit.d) pentru suprafaţa de 37,50 ha 
de păşune încheiat între Comuna Rîciu şi domnul Papoi Alexandru domiciliat  în comuna Rîciu, 
satul Hagău nr.7, jud.Mureş,  avand ca obiect păşunea Cernătoaie, situată în Blocul Fizic  
1111, 1514,1399, 1595, şi 1596, Tarlaua 120, P-1815, 1810, 1830 şi 1846 aşa cum rezultă din 
datele cadastrale, pentru implementarea proiectului cu titlul “Reconstrucţie ecologică 
forestieră pe terenuri degradate, comuna Rîciu, judeţul Mureş, Perimetrul de ameliorare 
Cernătoaie-Continit 57,37“ ha înregistrat, la AFM cu nr. 100036/24.08.2011. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredinţează primarul comunei Rîciu. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarului contractului de concesiune/închiriere; 

se umane; 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă 

publică prin publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
 
 

 
  
  

 
 
                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ:                                                                               
                                Ruţa Mircea                                                SECRETAR-Dunca Ioan                                                                                        
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