
        
 

R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 
 

 
Dispoziţia  

Nr. 90 din 29.05.2015 
 

privind stabilirea măsurilor organizatorice  privind licitaţia  pentru închirierea sau 
concesionarea  pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi 

 
 

 Având în vedere prevederile: 
a) 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, 

b) Hotărârii de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 34/2013, 

c) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 407/2013 pentru 
aprobarea contractelor cadru de concesiune şi închiriere a supafeţelor de pajişti 
aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al comunelor, 

d) Hotărârii Consiliului Local Dudeştii Noi nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea 
procedurilor pentru concesionarea sau închirierea pajiştilor din patrimoniul 
comunei Dudeştii Noi, 

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea procedurilor pentru concesionarea 
sau închirierea pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi, 

f) Hotărârii Consiliului Local nr. 67/2014 priivnd adoptarea Regulementului local 
pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor aparținând domeniului 
public și privat al comunei Dudeștii Noi, 

g) Hotarârea nr. 21/10.03.2014 privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiilor 
pentru închirierea sau concesionarea pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii 
Noi, 

h) Adresa Consiliului Județean Timiș, Camera Agricolă a județului Timiș, nr. 
263/14.04.2015, înregistrată la Primăria Comunei Dudeștii Noi cu nr. 
4628/21.04.2015, privind obligarea întocmirii proiectelor de amenajamente 
pastorale până la data de 18.08.2015,  

i) Legea nr. 104/14.05.2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991, privind 
societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,  

 
în temeiul prevederilor art. 63, alin. (1), lit. a), alin. (2) şi art. 115 lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

 
primarul comunei Dudeştii Noi emite următoarea dispoziţie : 

 
 

 



 
Art. 1. - Se stabileşte data de organizare a licitaţiei pentru închirierea sau 

concesionare a pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi în data de 10 iunie  2015, 

ora 15 în Sala de Şedinţe de la sediul Primăriei . 
 
Art. 2. - Suprafețele de pajiști care se scot la licitație sunt prezentate în anexă, care 

face parte integrantă din prezenta dispoziție. 
  
Art. 3. - Contractele de închiriere sau concesionare a pajiștilor din patrimoniul 

comunei Dudeștii Noi, se încheie pentru o perioadă de 1 an de zile cu ofertanții câștigători,  
datorită neîntocmirii amenajamentelor pastorale.  

            
Art. 4. - Prezenta  dispoziţie se comunică: 
a) Instituţia prefectului judeţului Timiş - Direcţia de control a legalităţii actelor şi 

Contencios Administrativ; 
b) Primarului comunei Dudeştii Noi; 
c) Dosar secretar comună; 
d) Se aduce la cunoștiință publică prin afișare la sediul Primăriei. 

 
 

 
 
            PRIMARUL COMUNEI  DUDEŞTII NOI, 
                                                                                               Avizează pentru legalitate: 
                                                                                               SECRETARUL COMUNEI, 
                          Alin-Adrian NICA 
                                                                                          Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 
 
 
 
 

                       L.S.________________________ 
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      Anexa la Dispoziția nr. 90/29.05.2015 
 

 

Solelele care vor fi scoase la licitație 

 

Nr. cadastral 

al parcelei 

Suprafața măsurată 

(M2) 

Suprafața scoasă  

la licitație (M2) 
Nr. CF 

 

 

F 290 5100 5100 403692 

F 233 128967 78967 403697 

A294/2/1 199243 199243 403696 

A294/2/2 161778 161778 403698 

F201,202 116500 31500 403280 

F207/1 81350 56300 403277 

TOTAL  532888  

 
 
 
 
 
 


