
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BOTOȘANI 

COSILIUL LOCAL AL COMUNEI VORONA 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind inițierea  procedurii  de închiriere prin atribuire directă a 

pășunilor aflate în proprietatea privată a Comunei Vorona 

 

Consiliul Local al comunei Vorona, județul Botoșani întrunit în ședința sa ordinară din 

14.02.2020, 

Având în vedere : 

- expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Vorona, judeţul Botoșani 

nr.1588 din 14.02.2020; 

- raportul Compartimentului cadastru si fond funciar inregistrat cu nr. 1589 din 

14.02.2020; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Vorona nr. 28/20.04.2018  

privind aprobarea Amenajamentului pastoral valabil pentru pajistile permanente; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea , administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 

modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind 

organizarea , administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile Ordinului MADR nr.544/2013 privind metodologia de calcul al  

încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte ; 

- prevederile Ordinul comun al MADR si MDRAP nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea 

contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor,cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile art.463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare ; 

- raportul Comisiei nr. I pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 

finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, agricultura, gospodarire 

comunala, protectia mediului si turism ; 

- raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru administratie publica locala, juridica si de 

disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor ; 

În temeiul art. 139,  alin. (1), OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Consiliul Local al COMUNEI VORONA, județul Botoșani aproba 

inchirierea, prin atribuire directa, a trupurilor de pasune ( pajisti permanente), 

proprietate privata a UAT Vorona, judetul Botoșani, cuprinse in anexa nr.1 la 

prezenta hotarare si  care  face  parte  integranta din aceasta. 

Art.2 Inchirierea prin atribuire directa a trupurilor de pasune (  pajisti permanente) 



se face in baza cererilor crescatorilor de animale, persoane fizice sau  juridice, avand 

animale inscrise in Registrul national al exploatatiilor ( RNE), membri ai colectivitatii 

locale sau care au sediul social pe raza UAT Vorona, judetul Botoșani, in conditiile 

prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional cu 

efectivele de animale detinute in exploatatie si a documentatiei pentru atribuire directa 

conform anexei nr.2 la prezenta hotarare si care face parte integranta din aceasta, cu 

pretul de 120 lei/ha /an pentru o perioada de 7 ani . 

Art.3 Se aproba modelul contractului de închiriere a  păşunilor  proprietatea privată 

a comunei Vorona, judetul Botoșani conform anexei nr. 3, la prezenta hotarare si care 

face parte integranta din aceasta. 

Art.4 Se aproba constituirea Comisiei de atribuire directă a suprafeţelor de păşune 

proprietate privata a UAT Vorona în următoarea componenţă: 

 

- Frunză Gheorghe - viceprimar - presedinte; 

- Olaru Vlăduț-Mitică – inspector compartiment registru agricol – membru; 

- Mocanu Mihaela -  Birou contabilitate, taxe si impozite – membru; 

- Livadariu Bogdan – inspector compartiment cadastru și fond funciar - membru; 

- Doroftei Dumitru - consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei 

Vorona - membru; 

 

Art. 5  Primarul orasului,  Biroul contabilitate, taxe si impozite si Comisia de 

atribuire directă a suprafeţelor de păşune vor aduce la indeplinire prevederile prezentei 

hotarari. 

 

Nr. 17 

14.02.2020 

 

Președinte de ședință, 

                                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretar general 

Laurențiu-Marian Anicăi 
 


