
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 

                                           COMUNA RÎCIU 
                                           CONSILIUL LOCAL 

 
 

                                                                 HOTĂRÂREA NR. 5 
      din 31 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea  „Regulamentului privind regimul concesionării păşunilor aflate în 
proprietatea publică/privată a comunei Rîciu“  
 

 Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 
ianuarie 2014, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 2 din 24.01.2014, emisă, de către primarul 
comunei Rîciu, 
               Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr. 222   
/24.01.2014, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile 
art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 Avand  în vedere: 
-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 Vice –priministrul 
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 Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

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 ;  

-Codul civil; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de concesionare a păşunilor disponibile, în suprafaţă de  
117,69 ha, din domeniul public şi  privat al Comunei Rîciu, conform Anexei 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă “Regulament privind regimul concesionării păşunilor aflate în proprietatea 
publică şi privată a comunei Rîciu”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  



Art.3. Tariful de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea publică şi 
privată a comunei Rîciu este de 450 lei lei/an/ha sumă din care se plăteşte şi impozitul pe  suprafaţa 
concesionată. 

Art.4 Se aprobă caietul de sarcini privind concesionării păşunilor disponibile, aflate în 
proprietatea publică/privată a comunei Rîciu, conform Anexei 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.5. Se împuterniceşte primarul comunei Rîciu pentru organizarea procedurii de licitaţie şi 
semnarea contractului de concesiune/ închiriere.  

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 
comunei Rîciu..  

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarilor contractului de concesiune/închiriere; 

-impozite şi taxe; 
Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică 

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