ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA MIHALȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.32/2020
privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea
privată a comunei Mihalț
Consiliul local al comunei Mihalț, județul Alba, întrunit în ședință ordinară în data de
19 mai 2020;
Luând în dezbatere Raportul compartimentelor Fond Funciar și Registrul Agricol din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mihalț, înregistrat sub nr.2846/2020,
Referatul de aprobare nr.2804/2020 al primarului comunei Mihalț, în calitate de inițiator al
proiectului de hotărâre și ținând cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, 2
și 3 ale Consiliului Local Mihalț,
Având în vedere:
- dispozițiile art. 1 alin. (1), art. 7 alin.( 1), art. 8 , art. 9 și art. 10 din Ordinul nr. 544/2013,
privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 5 alin (1), art. 9 alin. (2) și art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
- dispozițiile art. 6 și ale punctelor 5.4.1. și 5.4.4. din Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și
completările ulterioare,
- Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 407/2013, privind 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
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Alba nr.236/2019 privind stabilirea
prețurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din
arendă în anul 2020, în județul Alba;
Luând în considerare dezbaterile care au avut loc pe marginea proiectului de hotărâre în
ședința consiliului local, discuțiile și amendamentele propuse;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2), art.139 alin.(3) lit.g) și art. 196 alin.(1) lit.a) din
Ordonanța de Urgență nr. 57/2020 privind Codul Administrativ,
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Art.1. Se aprobă închirierea pășunilor disponibile, aflate în proprietatea Comunei Mihalț
în suprafață totală de 999,4565 ha, identificate în tabelul prevăzut în Anexa 1 la prezenta
hotărâre, prin atribuire directă crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, având
animale înscris în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale care
domiciliul/sediul pe raza comunei Mihalț.
Art.2. Perioada de închiriere a pășunilor este de 2 ani.
Art.3. Prețul de închiriere este 500 lei /ha/an.
Art.4. Se aprobă Regulamentul privind închirierea pășunilor aflate în domeniul privat al
comunei Mihalț, prin atribuire directă, crescătorilor de animale de pe raza UAT Comuna Mihalț
care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se împuternicește Primarul comunei Mihalț să numească comisia de analizare și
soluționare a cererilor formulate de crescătorii de animale.
Art.6. Se aprobă Contractul cadru de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea comunei
Mihalț, Anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ
conform Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările
ulterioare.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Mihalț, Instituția Prefectului
județului Alba, Compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Mihalț și se aduce la
cunoștință publică.

Mihalț, la 19 mai 2020

Președinte de ședință,
Consilier – Petru Comșa

Contrasemnează secretar general,
Mariana Salcău

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă
54% din numărul consilierilor în funcție ( 54% din numărul consilierilor prezenți).
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