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ROMANIA                                                                                                                
JUDETUL MURES                                                                                                                          
COMUNA  OGRA
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA nr.11

Din  4 martie 2014

Privind exploatarea pajiştilor şi organizarea

păşunatului în comuna Ogra

Consiliul local al comunei  Ogra, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Avand in vedere proiectul de hotărâre şi Raportul nr.865 /28.02.2014, privind exploatarea 

pajiştilor şi organizarea păşunatului în comuna Ogra,
Vazând raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consiliului local,
Tinând cont de prevederile:
- O.U.G nr.34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor

permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr.34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, aprobate prin HG nr.1064/2013;

- Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.544/2013, privind metodologia de 
calcul a incărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;

- Ordinul nr.407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune şi 
inchiriere a suprafeţelor de pajisti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor 
respectiv al municipiilor;

- Hotărârii nr.5/30.01.2014 a Consiliului Judeţean Mureş;
In conformitate cu prevederile art. art.36 alin.(2) lit.c) coroborate cu alin.(5) lit.”b” din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.45 alin.(3) coroborate cu art.115, alin.(1), lit.b) si art.123 alin.(1) si 
(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Terenurile evidenţiate ca pajişti (păşuni) aparţinând consiliului local, se folosesc în 
exclusivitate pentru păşunat, fâneaţă, cultivarea plantelor pentru nutreţ în vederea obţinerii de masă 
verde, fân sau seminţe, perdele de protecţie a pajiştilor, construcţii zoopastorale, lucrări de 
îmbunătăţiri funciare pentru creşterea potenţialului de producţie a pajiştilor.

Art. 2. Măsurile şi acţiunile  tehnice  principalele obiective strategice de organizare şi 
exploatare a pajiştilor naturale  sunt următoarele:

a)Stabilirea numărului de animale cărora trebuie să li se asigure suprafeţele de păşunat;

b)Întocmirea pentru fiecare trup de păşune a programului de acţiune ce trebuie aplicat 

pentru atingerea potenţialului de producţie;

c)Corelarea efectivelor de animale care păşunează cu suprafeţele de pajişti existente;

d)Fertilizarea prin târlire a suprafeţelor de păşune puse la dispoziţia proprietarilor de ovine, 

mutând strunga conform programului stabilit;

e)Protejarea culturilor din zona de păşunat.
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Art. 3 (1) Pajiştile comunale vor fi exploatate prin incheierea de contracte de inchiriere,prin 
organizarea unei licitaţii publice, in conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2 ) Utilizarea pajiştilor din comuna Ogra se face de către membrii colectivităţii locale, 
proprietari de animale înregistrate in RNE. 

(3) In vederea participării la licitaţia organizata in condiţiile alin.(1) si a încheierii contractelor 
de închiriere crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale vor depune la Primaria Ogra 
documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, pentru care se 
solicită suprafeţe de pajişti, sunt înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor.

(4) Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a păşunilor comunale,  până la data de 
31.12.2014 şi o încărcătură optimă de animale/ha, conform tabelului anexa nr.1, cu stabilirea unei 
chirii minime de  40 euro/ha.

(5) Plata chiriei se va face pana la data de: 31.12.2014.
(6) Se aproba modelul contractului de închiriere, conform anexei nr.2 la prezenta.
(7) Se stabileşte comisia de licitaţie, în următoarea componenţă:

-presedinte- Lanţoş Ioan- viceprimar 
- secretar- Hărmănescu Mitică – consilier juridic 
- membru –  Bidi Ioan -consilier local

(8) Se stabileste comisia se soluţionare a contestaţiilor, în următoarea componenţă:
-presedinte- Vincze Peter- consilier Comp. agricol
- secretar- Mosora Teofil - consilier local
- membru- Demeter Iosif -consilier local 

(9) Se interzice participarea la licitaţie, în condiţiile prezentei hotărâri, a persoanelor care au 
datorii faţă de bugetul local al comunei Ogra.

(10) Se imputerniceşte dl. Palaghie Marian, Primarul comunei Ogra, cu organizarea in 
condiţiile legii şi a prezentei hotărâri a licitaţiei publice,elaborarea documentaţiei de atribuire şi să 
semneze contactele de inchiriere. Orice modificare a contractul se va face, in condiţiile legii, prin act 
aditional semnat de către primar.  

Art.4 Se aprobă perioada de păşunat, după cum urmează:
-pentru bovine: 10 mai-4 noiembrie;
-pentru ovine şi caprine: 20 aprilie-20 decembrie;

Art.5 Taxa  pe teren cade în sarcina chiriaşului în condiţii similare impozitului pe teren , 
conform art.256 alin.(3) din Codul fiscal, actualizat.

Art.6 Lucrările de întreţinere a pajiştilor comunale precum şi a utilităţilor zoopastorale se se 
vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc, condiţiile şi nivelul acestor lucrări 
urmând a fi cuprinse în contractul de închiriere.

Art.7 Viceprimarul comunei va verifica anual îndeplinirea de către locatari a obligaţiilor 
contractuale cât şi încărcătura de animale /ha / contract, în functie de constatari  urmand a se face 
propuneri de modificare/reziliere a contractelor încheiate.

Art.8 Până la aprobarea amanajamentelor, se vor respecta principiile şi normele cuprinse în 
legislaţia in vigoare si în prezenta hotărâre, urmând ca în cazul aprobării acestora anterior încetării 
contractelor de inchiriere în derulare, sa se procedeze  la punerea de acord a acestora cu 
dispoziţiile imperative cuprinse in amenajamentele pastorale.

Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează Viceprimarul 
comunei Ogra şi membrii comisiilor constituite conform art.3
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului,

Viceprimarului comunei Ogra, membrilor comisiilor constituite conform art.3 şi spre afişare.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                                       Szabo Andrei                                                    Contrasemnează

                                                                                                SECRETAR,
                                                                                             Crefelean Anicuţa-Ramona




