ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAUAS
HOTĂRÂREA
NR. ____din data de 27.04.2017
privind stabilirea închirierii prin licitatie publică cu strigare a păşunii comunale din comuna
CAUAS localitatea RADULESTI ,stabilirea taxelor de gloaba a Comisiei de pasunat si a Comisiei
de licitatie.
Consiliul local al comunei CAUAS , întrunit în şedinţă extraordinara la data de 27.04.2017
-in baza cererilor depuse de crescatorii de animale din comuna CAUAS localitatea RADULESTI
-in baza proiectului de hotarare initiat de primarul comunei CAUAS,precum si in baza expunerii de
motive depuse
-in baza avizului Comisiei de specialitate din cadrul CONSILIULUI LOCAL CAUAS
-in baza raportului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului com. CAUAS
-in baza HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,modificate
prin Hotarare nr. 78/2015
-Ordinul 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste
-Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de
pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor,cu modificarile
ulterioare
- in baza art. 9 ,art.13,art.14 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si
exploatarea pajistilor permanante si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991,cu modificarile si completarile ulterioare,
-în temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5, lit.b, art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin (1) si (2) din Legea nr. 215/
2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă inchirierea prin licitaţie publică cu strigare a suprafetei de 95,55 ha teren,categoria de
folosinţă – păşune, situată în comuna CAUAS localitatea RADULESTI , proprietate privată a comunei
CAUAS pentru o perioadă de 7 ani, identificată în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.
Art. 2. (1) Se aprobă caietul de sarcini privind inchirierea prin licitaţie publică a suprafetei de 95,55 _ha
păşune, situată in comuna CAUAS localitatea RADULESTI , conform anexei nr.2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă pretul minim de pornire la licitaţie, incepând de la _300_ lei / ha/ an, iar pasul ofertei este
de 10 lei/ha, stabilite prin caietul de sarcini anexat.
(3) Se aprobă taxa de participare la licitatie în valoare de 10 lei iar, contravaloarea
documentatiei de atribuire se stabileste la 10 lei, sume ce se vor achita la casieria Primariei comunei
CAUAS
(4) Anuntul privind organizarea licitatiei va fi afisat la sediul Consiliului local CAUAS .
şi la locurile speciale de afisaj, populate, din comună.
Art.3. Se aprobă modelul contractului de inchiriere privind inchirierea prin licitaţie publică a păşunii
comunale , care aparţine domeniului privat al comunei CAUAS , conform anexei nr.3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Scoaterea animalelor la păşunat fără contract de inchiriere pentru păşune, sau nerespectarea
suprafeţelor de păşunat repartizate, atrage obligaţia crescătorilor de animale la plata taxei de gloabă, care
are caracter de sancţiune, dupa cum urmeaza:
(1) TAXA DE GLOABĂ
a) Pentru animale singure
Nr.crt.
1
2
3
4
5

Categoria de animale
Bovine si cabaline
adulte peste un an
Tineret bovin si
cabalin sub 1 an
Ovine si caprine sub
un an si peste 1 an
Porcine peste 6 luni
Porcine sub 6 luni

Pentru animale singure(lei/cap dea nimal /zi)
200
100
20
100
20

b) Pentru turme de animale constituite
Nr.crt.

Categoria de animale

1
2

Cirezi de Bovine
Turme de ovine si
caprine pana la 150
capete
Turme de ovine si
caprine pana la 200
capete
Turme de ovine si
caprine peste 200
capete

3

4

Pentru turme de animale constituite
(lei/turma /zi)
3.000
1.500

2.000

4.000

Art. 5 (1) Se stabileşte data de 1 mai ca dată de începere a păşunatului pentru bovine, iar pentru ovine si
caprine data de 15 aprilie.
a. Ciclul de păşunat se încheie la 1 noiembrie pentru bovine, caprine si ovine.
b. Accesul animalelor bolnave pe păşune este interzis.
c. După încheierea ciclului de păşunat se va lăsa păşunea liberă pentru refacerea şi efectuarea lucrărilor
de întreţinere.
Art.6 (1) Plata chiriei se face anual in doua transe: 30% pana la data de . ___________________ si 70%
pana la data de ______________________
(2) Pentru contractele de închiriere păşune aflate in derulare, crescătorii de animale trebuie să prezinte,
in fiecare an, până la data de 1 martie, dovada proprietăţii animalelor si certificat de sănătate al acestora.
(3) Taxa de inchiriere a pasunii va fi stabilita anual prin Hotararea consiliului local privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale.
Art.7 Se formeaza Comisia de pasunat avand urmatoarea componenta:
PRESEDINTE- NAGY BARNA -VICEPRIMAR COMUNA CAUAS
MEMBRII-membrii Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul CONSILIULUI LOCAL CAUAS –
ELEKES COSMIN STEFAN,VIDA REMUS IOAN,BUBOI TEODOR, CSOMAKOZI ATTILA

-FAZAKAS CSILLA MARIA-CONSILIER FOND FUNCIAR PRIMARIA CAUAS
-BOJAN VASILE –CONSILIERUL PRIMARULUI
Art. 8 Constatarea faptelor prevăzute la art. 4- 6 se face prin proces verbal, întocmit de Comisia de
pasunat din comuna CAUAS.Împotiva procesului verbal de constatare, se poate face plângere, în termen
de 15 zile de la data comunicării, la Judecătoria CAREI
Art.9
Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate privata a comunelor se
administreaza si se utilizeaza exclusiv pentru indeplinirea competentelor si atributiilor care le revin
pentru administrarea, organizarea si intretinerea acestora, in conditiile legii.
Lucrarile de intretinere a pajistilor comunale si urbane, precum si a utilitatilor zoopastorale se vor
efectua de crescatorii de animale care le folosesc. Conditiile si nivelul acestor lucrari vor fi cuprinse in
contractul de inchiriere.
Art.10
Se constituie Comisia de licitatie formata din urmatorii membrii:
NAGY BARNA
-VICEPRIMAR AL COMUNEI CAUAS
BOCONCIOS VIRGIL GHEORGHE
-CONSILIER LOCAL
REMUS VIDA IOAN
-CONSILIER LOCAL
BOJAN VASILE
-CONSILIER AL PRIMARULUI
COSMA FLORIN FLAVIU
-CONSILIER PRINCIPAL PRIMARIA CAUAS
Art.11(1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire, prin grija Primarului comunei CAUAS cât si a
Biroului financiar contabil.
(2) Secretarul comunei CAUAS va asigura publicitatea prezentei hotărâri prin afisare la
sediul Consiliului local CAUAS.
Art.12
Prezenta hotarare se comunica cu :Prefectul judetului SATU MARE,celor interesati

PRESEDINTE DE SEDINTA
CSOMAKOZI ATTILA

CONTRASEMNEAZA-SECRETAR
CIREAP LOREDANA MARIA

