România
Judeţul Timiş
Comuna Nădrag
Consiliul Local
HOTĂRÂREA nr. 13
din 31 martie 2021
Privind aprobarea închirierii, a capacităţii de păşunat şi a preţului minim pe hectar
prevăzut în contractul de închiriere, pentru suprafaţa de 30 ha pajişte proprietatea UAT
Comuna Nădrag, situată în golul alpin din Vârful Padeş, blocul fizic 661, înscrisă în CF 400194
Nădrag.
Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ;
Având în vedere necesitatea punerii în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public şi
privat al comunei Nădrag, şi pentru folosirea eficientă a acestora de către crescătorii de animale,
persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul exploataţiei în comuna Nădrag, care au
animalele înscrise in RNE;
Având în vedere că există mai multe cereri de închiriere a unei suprafeţe de 30 ha
pajişti în comuna Nădrag depuse de proprietari ai unor exploataţii de animale, ce deţin animale
înscrise în RNE.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local.
Având în vedere prevederile art.3 lit.d) art.5 alin (1) şi art. 9 din OUG nr. 34/2013
privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; prevederile art. 8 alin (9) şi alin (7) din HG
nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr.
34/2013;
În conformitate cu art. 87 alin. (5), art. 96 alin. (3), art. 108 lit. b), lit. c), art. 136, art.
286 alin. (4), art. 362 alin. (1), alin. (3) și art. 354 din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. b) şi art.139 alin . (3) lit. g) din OUG
nr.57/2019 – Codul administrativ.
În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitaţie publică cu strigare, a suprafeţei de 30 ha
pajişte aflată în domeniul privat al comunei Nădrag situată în extravilanul comunei, în golul
alpin din Vârful Padeş, blocul fizic 661, înscrisă în CF 400194 Nădrag, domeniul privat al
comunei Nădrag, care este liberă şi nu face obiectul altor contracte, calitatea de chiriaş
revenind crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, cu domiciliul sau cu sediul
exploataţiei în comuna Nădrag, care au animalele înscrise in RNE.
Art. 2 Se aprobă valoarea de 0,3 UVM/ha. ca fiind capacitatea de păşunat sau
încărcătura optimă de animale, pentru pajiiştea menţionată la art.1.
Art. 3 Se aprobă preţul de 210 lei/ha/an ca fiind preţul de pornire al licitaţiei publice
de închiriere a pajiştei menţionate la art.1.
Art. 4 Durata închirierii pajiştei menţionate la art.1 este de 7 ani, cu posibilitatea
prelungirii fără a depăşi în total 10 ani.
Art. 5 Se aprobă documentaţia de atribuire aferenta licitaţiei publice de închiriere
conform Anexei la prezenta.
Art. 6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.
Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş .
- Primarului comunei Nădrag
- Agent agricol
- Afişare.
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