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HOTĂRÂREA 

nr. 9  din 29 ianuarie 2016 
 

privind iniţierea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a păşunilor, proprietatea privată a 
comunei Rîciu 

 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 4  din  22 ianuarie  2016, 
conform prevederilor art. 39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 
2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.245 /22.01.2016, 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 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) 
administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a păşunilor proprietatea privată a 
comunei Rîciu, identificate după cum urmează: 
Păşunea Techeniş (Răzoare): 9,25 ha păşune ovine 
Păşunea Continit: 4,97 ha păşune bovine  
Păşunea Mănăstire: 73,85 ha păşune bovine 
Păşunea Hegmeni: 50,03 ha păşune bovine 



Păşunea Coasta Mare: 23,58 ha păşune bovine 
Art.2. Se aprobă caietul de sarcini privind concesionării păşunilor disponibile, aflate în proprietatea publică/privată 
a comunei Rîciu, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind organizarea păşunatului precum şi exploatarea păşunilor proprietatea 
comunei Riciu, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. Modelul contractului de închiriere ce se va încheia cu ofertantul declarat câştigător este cel aprobat prin 
Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public privat al comunelor,oraşelor, respectiv 
municipiilor. 
Art.5. Preţul de pornire la licitaţie pentru păşunile disponibile aflate în proprietatea publică şi privată a comunei 
Rîciu este de 250 lei lei/an/ha sumă din care se plăteşte şi impozitul pe  suprafaţa concesionată.  Dacă la prima 
licitatie nu se desemnează un câştigător, se va consemna această situaţie într-un proces-verbal, iar în termen de 
20 de zile se va organiza o nouă  licitaţie in acest caz  oferta se reduce cu cu 25 %. 
Art.6.Durata închirierii este de 5 ani, începând cu data semnării contractului. 
Art.7. Se împuterniceşte primarul comunei Rîciu pentru organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului 
de concesiune/ închiriere.  
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei Rîciu. 
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică în copie: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
 Beneficiarilor contractului de concesiune/închiriere; 
Biroului financiar contabil şi resurse 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. 
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