
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES             
CONSILIUL LOCAL                       
               
       

HOTARARE  nr. 22 / 2019 
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind inchirierea suprafetelor pasunabile  

din trupurile ce intra in alcatuirea pasunilor colinare cat si a suprafetelor pasunabile ale pasunilor 
colinare formate dintr-un singur trup, pentru aprobarea inchirierii prin licitatie publica a 

suprafetelor pasunabile din trupurile ce intra in alcatuirea pasunilor colinare cat si a suprafetelor 

pasunabile ale pasunilor colinare formate dintr-un singur trup, pentru aprobarea Caietului de 
sarcini al inchirierii, pentru aprobarea Regulamentului procedurii de licitatie  

si pentru aprobarea proiectului contractului de inchiriere 

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges.  
        Avand in vedere: 
- Referatul Serviciului juridic, contencios si agricol nr. 5437/19.02.2019; 
- Prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 

permanente; 
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica ; 
- H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. 

nr. 34/2013; 
- Ordinul nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor–cadru de concesiune si inchiriere ; 
- Ordinul M.A.A.P nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a incarcaturii optime de animale pe 

hectar de pajiste ; 
- Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative; 
- Avizele date de cele cinci comisii de specialitate ale consiliului local. 

 În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea 215 / 2001 
  

hotaraste : 
  

Art. 1 Se aproba Studiul de oportunitate privind inchirierea suprafetelor pasunabile din trupurile 
ce intra in alcatuirea pasunilor colinare cat si a suprafetelor pasunabile ale pasunilor colinare formate 
dintr-un singur trup, conform anexei nr. 1. 
  Art. 2 Se aproba inchirierea prin licitatie publica cu strigare a suprafetelor pasunabile din 
trupurile ce intra in alcatuirea pasunilor colinare cat si a suprafetelor pasunabile ale pasunilor colinare 
formate dintr-un singur trup apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges cu exceptia 
pasunilor colinare Glamee, Plopis, Capul Dealului si Groape aflate in litigiu pe rolul Curtii de Apel Pitesti. 
  Art. 3 Se aproba Caietul de sarcini al inchirierii conform anexei nr. 2. 
  Art. 4 Se aproba Regulamentul procedurii inchirierii conform anexei nr. 3 
  Art. 5 Se aproba proiectul contractului de inchiriere conform anexei nr. 4. 
   
 

Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                             Secretar Municipiu 

              DUMITRACHE STEFAN                                           CHIRCA RADU 
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