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HOTĂRÂREA NR. 37/2017 

privind aprobarea „Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în proprietatea 

privată a Municipiului Baia Mare” 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAIA MARE, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,  

MARȚI 28 FEBRUARIE 2017   

 

Examinând: 

• Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primaru l Municipiului Baia Mare, prin viceprimar 

desemnat, înregistrat cu nr.83/2017; 

• Raportul de specialitate nr. 452/14.02.2017  al Ocolului Silvic Municipal Baia Mare RA prin 

care se propune aprobarea „Inițierii procedurii de închiriere a pășunilor disponibile aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Baia Mare” 

 

Având în vedere : 

• Prevederile O.U.G. 34 din 23 aprilie 2013 priv ind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  cu 

modificări şi completări ; 

• Prevederile H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991; 

• Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Vice – priministrul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi administraţiei publice nr. 407 din 31 mai 2013 privind 

aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor cu modificări; 

• Prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544 din 21 iunie 2013 

privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  

• H.C.L. 163/2006 privind trecerea în administrarea Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. a 

suprafeţei de 407,5 ha păşune; 

• H.C.L. 10/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Baia Mare; 

• H.C.L. 53/2014 privind aprobarea prețului de pornire la licitație pentru închirierea pășunilor 

disponibile aflate în proprietatea private Municipiului Baia Mare ; 

• Potrivit competenţelor conferite de dispoziţiile art.36 alin. (2 ) lit”c”, alin . (5) lit.”b”, art.123 alin. 

(1), alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicatǎ cu modificǎ rile 

şi completǎrile ulterioare;  

• Codul civil; 

• Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia Mare; 

• Amendamentele comisiilor de specialitate; 

• Avizul secretarului Municipiului Baia Mare; 
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În temeiul prevederilor: 

• Art.39 alin.1, art. 45 şi art.115 alin. 1 lit. b, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a păşunilor disponibile, în suprafaţă de 38,32 ha, 

din domeniul privat al Municipiului Baia Mare aflate în administrarea Ocolului Silvic Municipal 

Baia Mare, pentru anul 2017.  

Art.2 Se aprobă preţul de pornire la licitaţie în sumă de 36 lei/ha/an fără T.V.A.  

Art.3 Se aprobă Caietul de sarcini privind închirierea păşunilor disponibile, aflate în proprietatea 

privată a Municipiului Baia Mare, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezen ta 

hotărâre.  

Art.4 Se împuterniceşte şeful Ocolului Silvic Municipal Baia Mare R.A. pentru organizarea procedurii 

de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Ocolul Silvic 

Municipal Baia Mare R.A.  

Art.6  Prezenta hotărâre se comunică la:  

 Instituţia Prefectului Judeţului Maramureş; 

 Primarul Municipiului Baia Mare – prin viceprimar desemnat ;   

 Ocolul Silvic Municipal Baia Mare R.A.;  

 Compartimentul Elaborare Documente, Arhivă. 

 

 

 

      Mureşan Dorel                                                                                     Contrasemnat                                            

      Preşedinte de şedinţă                                                                           Lia Augustina Mureşan   

                                                                                                                   Secretar                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consilieri 23 

Prezenţi 16 

Pentru 16 
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