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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 15 din 28.02.2022 

Privind concesionarea  prin licitație publică a suprafeței  

de 164,9797 ha de pajiști din proprietatea publică a comunei Micești, județul Argeș 

 

 

Consiliul local al comunei Micești, județul Argeș 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.1634/28.02.2022 prezentat de către domnul primar, Voicu Dumitru; 

- Raportul de specialitate nr. 1635/28.02.2022 al compartimentului achiziții publice din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului; 

- H.C.L. nr. 7/25.02.2022 prin care se aprobă Amenajamentul pastoral al comunei Micesti. 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Art. 3 lit.d), art.5 alin (1) , art. 9 alin.(2), alin (3), alin. (4) și alin. (7), alin, (7¹), alin (7²) din O.U.G. 

nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor din Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 

34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 

pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1064/2013  cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire  și exploatare a pajiștilor la nivel national, 

pe termen mediu și lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului agriculturii, 

alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale NR. 544/2013 privind metodologia de calcul 

al încărcăturii optime de animale la hectar de pajiște; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor- cadru de  concesiune și 

închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv 

al municipiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Art. 129 alin. (2)  litera c) și alin. (6) litara b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin.(3) litg) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 (1) Se aprobă concesionarea   pajiștilor in suprafață totală de 164,9797 hectare, aflate în 

proprietatea publică a comunei Micești, județul Argeș, conform documentației de atribuire prevăzută în 

anexele 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Documentația de atribuire cuprinde: 

          Anexa nr. 1 -Studiul de oportunitate; 

          Anexa nr. 2 -Caietul de sarcini; 

          Anexa nr. 3 -Contract de de concesiune; 

          Anexa nr. 4- Regulament de pășunat; 

          Anexa nr.5-Anunț privind închirierea pășunilor U.A.T. Comuna Micești prin procedura de 

licitatie publică; 

       Anexa nr. 6 -Formulare; 

       Anexa nr. 7- Calendarul procedurii; 

       (3) Durata de închiriere prevazută la art. 9  alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

34/2013, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește ca fiind 7 ani. 

Art. 2 Se aprobă prețul minim de pornire  la licitație de 60 lei/to/an , stabilit în baza Hotărârii 

Consiliului Județean Argeș  nr. 318 din 15.12.2021 privind stabilirea prețului mediu/tonă de masă 

verde obținută de pe pajiște  pentru anul fiscla 2022, pentru județul Argeș și a Amenajamentului 

Pastoral. 

Art.3 Se aprobă Regulamentul  de pășunat prin care se gestionează pajiștile permanente de pe 

teritoriul comunei. 

Art.4  Durata concesiunii este de 7 ani. 

Art.5  Se va excepta de la concesiune suprafața de 3 (trei) hectare,  această suprafață  fiind 

propusă în PUG Comuna Micești pentu pistă Rallycross și spații de picnic 

Art.6 Se împuternicește Primarul comunei Micești pentru organizarea procedurii de licitație 

publică și pentru semnarea contractelor de concesiune. 

Art.7 Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va face publică prin 

afișare la sediul și pe site-ul Primăriei comunei www.comunamicesti.ro și se va comunică Instituției 

Prefectului-județul Argeș, în vederea efectuării controlului legalității, compartiment achiziții publice, 

compartiment impozite si taxe.  

 

Nr. 15 DATA:28.02.2022 

 

 

Inițiator al proiectului de hotărâre, 

Primar 

Ing. Dumitru Voicu 

 

 

 

      Vizat C.F.P.    Avizat pentru legalitate, 

Georgeta Marinescu Secretar general al comunei, 

         Mihai Iulian Dulamă 

http://www.comunamicesti.ro/

