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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind  concesionarea  prin licitație publică  

a suprafeței de 164,9797 ha de pajiști din proprietatea publică 

 a comunei Micești, județul Argeș 

 

 

       Creșterea animalelor este o activitate economică importantă, motiv pentru care este necesar a se 

facilita accesul crescătorilor de animale de pe raza adminsitrativ teritorială a comunei Micești, la 

suprafețele disponibile, aflate în domeniul public al comunei Micești, în condițiile în care pentru 

majoritatea crescătorilor de animale este singura sursă de asigurare a hranei pe perioada verii  este 

masa verde obținută de pe pajiști. 

       În conformitate cu prevederile art. 9 alin (1) din OUG nr. 34/2013 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 "(1) Pentru punerea în 

valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru 

folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu 

hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice 

având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru 

suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o 

perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani." 

        Prin realizarea concesionării pajiștilor proprietate publică  a comunei Micești se vor obține 

resurse financiare care se fac venit la bugetul local. 

        Lucrările de întreținere a pajiștilor și utilizării suprafețelor de pajiști, precum și  pentru 

conservarea, ameliorarea și păstrarea biodiversității acestora, utilizatorii pajiștilor au obligația să aplice 

pe fiecare parcelă lucrările de îngrijire și îmbunătățire a pajiștilor cuprinse în Amenajamentul pastoral, 

precum și planul de fertilizare. 

       Drept urmare, vă rugăm analizați proiectul de hotărâre și dispuneți. 

 
 
 

Primar, 

Ing. Dumitru Voicu 


