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                  R OMÂ NI A  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA  
Nr. 21 din 10 martie 2014 

 privind  aprobarea preţului de pornire la licitaţie pentru închirierea 
sau concesionarea pajiştilor din patrimoniul comunei Dudeştii Noi 

 
Având în vedere prevederile: 
a) Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2014 privind modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 41/2014 privind iniţierea şi stabilirea procedurilor 
pentru concesionarea sau  închirierea pajiştilor din patrimoniul comunei 
Dudeştii Noi; 

 
b) adresa de la Consiliul Judeţean Timiş cu nr. 25.764/ 04.03.2014, 

adresa Direcţiei Agricole Timiş cu nr. 590/04.03.2014 şi adresa Camerei 
Agricole Timiş cu nr. 202/04.03.2014 şi înregistrată la Primăria comunei 
Dudeştii Noi cu nr. 4090/05.03.2014  prin care  se comunică la punctul 7 
preţul mediu pe tonă de masă verde obţinută de pe pajişte pentru anul 
2014 în judeţul Timiş este de 48 lei/tonă potrivit Hotărârii Consiliului 
Judeţean Timiş nr. 37/27.02.2014 privind aprobarea preţurilor medii ale 
unor produse agricole pentru anul fiscal 2014,  

 
c) 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,  

 
d) Studiului pedologic pentru cadastru calitativ la unitatea 

administrativ-teritorială Dudeştii Noi pentru stabilirea claselor de calitate 
pentru categoria de folosinţă fâneaţă şi pâşune (pajişte) efectuat de 
Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş înregistrat la Primăria 
comunei Dudeştii Noi cu nr. 4073/04.03.2014 
 

analizând prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) combinat cu 
alin. (5) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 
          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
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în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi a celor ale art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în şedinţă extraordinară, adoptă 
prezenta  

 
                                       HOTĂRÂRE 
 

Art. 1. - (1) Preţul de pornire la licitaţie pentru închirierea pajiştilor din 
patrimoniul comunei Dudeştii Noi este de 192 lei/hectar pentru 
crescătorii de vaci şi 288 lei/ha pentru crescătorii de oi. 

(2) Preţul de pornire la licitaţie pentru concesionare a pajiştilor din 
patrimoniul comunei Dudeştii Noi este de 7 lei/m2. 

(3) Se concesionează terenuri doar pentru loc de stână, adăposturi 
pentru animale, tabere de vară pentru animale sau alte construcţii 
provizorii necesare desfăşurării activităţilor zootehnice. 

Art. 2. - Suprafeţele de pajişti care se scot la licitaţie sunt prezentate 
în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă 
Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2014. 

Art. 4. - 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.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 
 …………………………….………………………… 

 

  Tamara-Rodica NIŢĂ  

 

Contrasemnează: 
SECRETARUL COMUNEI  

DUDEŞTII NOI 

   
 …………………………….………………………… 

 

Loredana- Adina-Mihaela LUCIU 
L.S. 



3 

 

Anexă 
la Hotărârea Consiliului Local 

nr. 21 din 10 martie 2014 

 
 

TABEL 
cu suprafeţele de pajişti care se scot la licitaţie 

 
 

Nr cadastral 

al parcelei 

Suprafata 

masurata 

   

 

F 201 17,00 

PS 297/1 32,32 

PS 337 68,6091 

PS 310 1,6144 

PS 295 3,31 

PS 328 8,79 

PS 330 5,6205 

PS 347 3,79 

PS 348 1,16 

F 312 1,9326 

PS 523 15,8069 

PS 521 12,4537 

PS 493 3,39 

PS 496 2,8865 

PS 498 2,45 

F 454 3,3358 

F 460 0,37 

PS 341 6,78 

PS 372 7,40 

DIN PS 377 3,00 

NMS 338 4,5216 

DIN PS 342 5,88 
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F 276 9,8667 

F 277 0,36 

F 278 4,43 

F 280 6,27 

F282 3,85 

F 281 0,6807 

F  274/5 0,6868 

F 450/1 3,00  

F 270 7,20  

PS 377 17,00 

F 915 1,00 

PS 369 2,50 

F355 1,73 

F358 0,64 

F 417 SI F 418 7,80 

F 490 3,15 

F 233 5,00 

F 266 2,89 

F 415 1,53 

PS 412 4,38 

PS 414 1,56 

A 294 47,64 

DIN PS 367 4,20 

F 915 1,00 

F355 1,73 

F 358 0,64 

PS444 14,00 

PS 443 10,00 

TOTAL 375,95 
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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 judeţului
1+4

)   /     /2014  

3 Aducerea la cunoştință publică
2+3+5

)   /     /2014  

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

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

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 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.” 
 


