JUDEȚUL TULCEA
COMUNA NUFĂRU
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A Nr.28
privind aprobarea inchirierii de pajisti permanente si stabilirea redeventei anuale
potrivit amenajamentelor pastorale aflate in propietatea comuneiu Nufaru

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă la data
de 14 mai 2018, fiind prezenti un numar de 11 consilieri locali;

Avand in vedere:

- Referatul domnului Primar al comunei Nufaru, inregistrat sub nr.2984/14.05.2018 , cu
privire la inprin care propune aprobarea contractelor de inchiriere pe pasuni si stabilirea
redeventei conform amenajamentelor pastorale;
- prevederile amenajamentului pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 27/08.05.2018,
- prevederile art. 9 - 10 din 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 și completările ulterioare,
- prevederile Ordinului MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte,
- disp. art 6-10 din HG 1064/2013 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, cu modificările și completările ulterioare,
In baza prevederilor:
- Ordinului ministrului agriculturii nr.407/2051 din 31mai 2013, pentru aprobarea
contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti, aflate in domeniul
public/privat al comunelor, oraselor.
- Legii nr.44/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru
modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
In temeiul art. 36, alin. (2) lit. d) si alin. (6) lit. a), art. 45 si art. 115 alin.(1) lit. b) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) - Se aprobă închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunei
Nufaru, crescătorilor de animale din cadrul colectivității locale care sunt înscrişi în Registrul
Agricol şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor R.N.E.
(2) - Închirierea se va face în baza cererii depuse şi înregistrate de crescătorul de animale
în condiţiile art. 6 din HG 1064/2013.

(3) – Închirierea pajiştilor se poate face doar crescătorilor de animale care asigură o
încărcătură optimă de animale pe hectar de pajişte de 1 UVM/ha , dar nu mai mică de 0,3
UVM / ha.
Art.2.(1) – Preţul închirierii se va stabili în conformitate cu disp. HCL nr.27/05.2018
privind aprobarea amenajamantului pastoral pentru pajistele permanente care aparţin comunei
Nufaru, judetul Tulcea.
(2) - Chiria stabilită conform alin 1 nu include taxa pe teren stabilită de codul fiscal în
sarcina concesionarului / chiriaşului.
Art.3 – Se aprobă încheierea contractelor de închiriere a pajiştii comunale cu toţi
crescătorii de animale din comună care au solicitat şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege
pentru a putea închiria.
Art.4 – Se împuterniceşte domnul Danila Ion, Primar al Comunei Nufaru să semneze în
numele şi pe seama Comunei Nufaru contractele de închiriere.
Art.5 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre
Institutiei Prefectului - Judetului Tulcea, precum si primarului comunei Nufaru, şi se aduce la
cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul
http://www.primarianufaru.ro
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 8 consilieri prezenti din totalul de 11
consilieri alesi.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ,
CONSILIER,Iordache Marcel

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, Milosovici Lucian

