
R  O  M  Â  N  I  A                

JUDEŢUL  TIMIŞ 

ORAŞUL  FĂGET 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

                         H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru închirierea în anul 2019 a 

pajiştilor neatribuite proprietatea privată a UAT Făget 

 

 

               Consiliul  local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa extraordinară,  

      Având în vedere : 

    -Studiul de oportunitate privind închirierea prin atribuire directă sau prin licitaţie publică cu 

strigare a suprafeţei de 502,95 ha pajişti proprietatea privată a UAT Făget nr.1932/01.03.2019; 

-prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991;  

-prevederile Hotărârii Guvernului României. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991; 

-prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcării optime de 
animale pe hectar de pajişte;  

-prevederile Ordin M.A.D.R. nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor; 

-prevederile Legii nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr.34/2013  privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ,,c’’ şi alin. (5), lit. ,,a’’,  art. 45  alin. (3)  
şi art. 123,din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările  şi 
completările ulterioare, 
 
                                                                H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art.1.-Se aprobă Regulamentul pentru închirierea pajiştilor aflate în proprietatea 
privată a UAT Făget, judeţul Timiş, prin procedura de atribuire directă, conform Anexei nr. 1. 
  Art.2.-Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea suprafeţei de 502,95 ha 
pajişti, aflate în proprietatea privată a UAT Făget, conform Anexei nr. 2. 
  Art.3.-Se aprobă Contractul-cadru pentru suprafeţele de pajişte aflate în domeniul 
privat al UAT Făget, conform Anexei nr. 3. 
           Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.4.-Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul oraşului Făget. 

Art.5.- Prezenta hotărâre se comunică: 
         -dosar hotărâri , 

         -Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, 

         -Formaţiei administrare păşuni,  

         -afişaj, 

         -primar. 
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