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RAPORT DE SPECIALITATE 
al Proiectului de Hotărâre referitor la trecerea terenurilor extravilan în suprafață de 176 ha având 

categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul 

Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș 

situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor 

 

 

 

 Prin Proiectul de Hotărâre nr. 3 din 16.01.2023 inițiat de către primarul comunei Micești se 

propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Micești a terenului extravilan 

în suprafață de 176 ha, având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul privat 

al comunei Micești, județul Argeș, exceptând suprafața aferentă drumurilor de exploatare din 

comuna Micești, județul Argeș situate în proximitatea amplasamentelor pășunilor  

 Terenurile extravilan, având categoria de folosință pășune, în suprafață de 176 ha, cu 

excepția suprafeței aferentă drumurilor de exploatare din comuna Micești, județul Argeș situate în 

proximitatea amplasamentelor pășunilor, identificate la poziția 24, Pășune comunală – Micești,  cu 

datele de identificare conform H.G. nr 447/16.05.2002, privind atestarea bunurilor ce aparțin 

domeniului public al Județului Argeș, respectiv conform Anexei nr. 59 din Monitorul Oficial al 

României nr. 609 bis/16.08.2002 privind bunurile ce aparțin domeniului public al Comunei Micești, 

sunt obiectul acestui Proiectul de Hotarâre. 

 Trecerea unui bun din domeniul public al Unității Aadministrativ Teritoriale în domeniul 

privat al Unității Aadministrativ Teritoriale este reglementată de prevederile art. 864 din Codul 

Civil, potrivit cărora: „dreptul de proprietate publică se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în 

domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public, cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

lege”. 

 O destinație viabilă pentru terenurile extravilan, având categoria de folosință pășune, ar 

putea fi proiectele și investițiile în sistem dual, generatoare de taxe și impozite pentru bugetul local. 
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 Pentru o bună coordonare a activității crescătorilor de animale și o facilitare a muncii 

acestora, precum și pentru asigurarea pășunatului animalelor deținute aceștia, este necesar ca 

terenurile vizate de prezentul Proiect de Hotărâre să treacă din domeniul public în domeniul privat 

al comunei Micești, în vederea închirierii acestor terenuri în mod direct de către crescătorii de 

animale domiciliați în comuna Micești, membrii ai comunității locale. 

Pentru valorificarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public sau privat de interes  

local în scopul îmbunătățirii serviciilor publice prestate către populație, consider utilă promovarea 

prezentului proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public de interes 

local al comunei. 

Întocmit, 

Compartiment Cadastru și Topografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


