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RAPORT DE SPECIALITATE 
al Proiectului de Hotărâre referitor la trecerea suprafeței de 500.000 mp teren extravilan pășune 

din domeniul public în domeniul privat al comunei Micești, județul Argeș 

 

 

           Prin Proiectul de Hotărâre nr.5 din 01.02.2023 inițiat de către primarul comunei Micești se 

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

în suprafață de 500.000 ha, având categoria de folosință pășune din domeniul public în domeniul 

privat al comunei Micești, județul Argeș.  

 Prin Hotărârea  Consiliului Local Micești nr. 63/22.12.2022 privind acordarea unui drept de 

superficie pe o perioadă de 30 de ani, prin licitație publică a unui teren extravilan – pășune pentru 

suprafața de 500.000 mp (50,00 ha), având numerele cadastrale 81126, 80897, 81123, 81117, 81122 

și 84384 situat în comuna Micești, sat Micești, județul Argeș – aflat în domeniul public ce urmează 

a fi trecut în domeniul privat, pentru desfășurarea de activități generatoare de taxe și impozite 

pentru bugetul local (panouri fotovoltaice în sistem dual), s-a aprobat acordarea unui drept de 

superficie pentru suprafața de 500.000 mp teren extravilan pășune.  

 Acordarea dreptului de superficie aprobat este posibil numai pentru terenurile aflate în 

proprietate privată. Construcția unui parc de panouri fotovoltaice în satul Micești cu finanțare 

privată este generatoare de venituri pentru bugetul local prin taxele și impozitele aferente. Sistemul 

dual privind exploatarea pășunilor presupune și pășunatul animalelor mici pe terenul aferent 

parcului fotovoltaic. Condițiile de pășunat și taxa aferentă rămân în sarcina firmei beneficiară de 

superficie. 

 Conform art. 33 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar cu modificările și completările 

ulterioare propun Consiliului Local Micești aprobarea conform legii, schimbarea tipului de 

proprietate a terenurilor extravilan pășune în suprafață de 500.000 mp din domeniul public în 

domeniul privat. 

 Întocmit, 

Compartiment Cadastru și Topografie 
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