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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 
Nr. 20 din  10.03.2014 

privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi 
stabilirea procedurilor pentru concesionarea sau închirierea pajiştilor din 

patrimoniul comunei Dudeştii Noi 
 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată, 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil, 
c) Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea procedurilor 

pentru concesionarea sau închirierea pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi, 

d) 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, 

e) Hotărârea de Guvern nr.1064//11.12.2013 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, 

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

g) art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit a) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
în temeiul prevederilor art. 45, alin. (3) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, în şedinţă extraordinară, adoptă 

prezenta hotărâre. 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
Art. I. - Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea 

procedurilor pentru concesionarea sau închirierea pajiştilor din patrimoniul comunei 
Dudeştii Noi se modifică după cum urmează: 

1. Aliniatul (1) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„Art. 4. - (1) Pe baza situaţiei privind disponibilul de pajişti realizat conform 
prevederilor art. 3, în cazul în care există pajişti disponibile, primarul comunei publică 
un anunţ privind organizarea licitaţiei pentru concesionarea şi/sau închirierea pajiştilor 
pe pagina de internet a comunei sau în publicaţia „Dudeşteanul” prin care aduce la 
cunoştinţa crescătorilor de animale suprafeţele de pajişte disponibile şi perioada de 
depunere a cererilor, care nu poate depăşi data de 21 februarie.” 

2. Aliniatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Plata preţului pentru închirierea pajiştilor contractate se poate face integral 

sau în două tranşe egale având termenele de plată 31 martie, respectiv 30 
septembrie.” 

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. - Până cel târziu în data de 21 martie primarul comunei organizează o 

licitaţie cu toţi cei care au depus cereri în termen şi care îndeplinesc condiţiile 
prezentei hotărâri.” 

4. Aliniatul (2) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Licitaţia pentru solicitanţii care respectă prevederile art. 4 alin. (2) se 

organizează cel mai târziu în data de 21 martie iar cea la care pot participa şi 
crescătorii de animale din localităţile învecinate comunei Dudeştii Noi până cel târziu 
în data de 28 martie.” 

5. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 25. -  Plata valorii adjudecate se va poate face integral sau în două rate 

egale pătite 50% pana la data de 31 martie şi una cel târziu pana în data de 30 
septembrie.” 

 
Art. II. - Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2013 privind iniţierea şi stabilirea 

procedurilor pentru concesionarea sau închirierea pajiştilor din patrimoniul comunei 

Dudeştii Noi se republică. 

Art. III. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod 
obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului 
comunei Dudeştii Noi  şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe pagina de internet la 
adresa: www.pcdn.ro.- 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                           Contrasemnează: 
 
                   Tamara-Rodica NIŢĂ 
 
 
                                                                                             SECRETAR, 

                                                           Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
L.S. ________________________ 
 
F6/A0 
AAN/AAN 
Ex.3
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2014  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2014  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2014  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2014  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


