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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
HOTĂRÎREA  

Nr. 15 din 25.02.2015 
privind modificarea Hotărîrii Consiliului Local Dudeştii Noi nr.20/2014 privind 

modificarea HCL nr.41/2013 privind  initierea si stabilirea procedurilor pentru concesionarea 
sau inchirierea pajistilor din patrimoniul comunei Dudestii Noi 

   
 

Având în vedere prevederile: 
- 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 

-  Hotararii de Guvern nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea OUG nr.34/2013 

-Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.407/2013 pentru 
aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a supafetelor de 
pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al 
comunelor  

-Hotararii Consiliului Local nr.41/2013 privind initierea si stabilirea procedurilor 
pentru concesionarea sau inchirierea pajistilor din patrimoniul comunei 
Dudestii Noi 

-Hotararii Consiliului Local nr.20/2014 privind modificarea Hotararii Consiliului 
Local nr.41/2013 privind initierea si stabilirea procedurilor pentru 
concesionarea sau inchirierea pajistilor din patrimoniul comunei Dudestii Noi 

 
            luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3525/2015, calitate acordată de prevederile  art. 45 alin. (6), teza 

a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, calitate delegată de către primarul comunei Dudeștii Noi către 

administratorul public prin Dispoziția nr. 205/2014, 

b)raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.3524/ 2015;   

 
        c) raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF,   ale Consiliului Local; 
 
         d)avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de hotărâreîn 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliu local 
aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 
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analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (2),lit.a şi art. 115  alin. (1) şi 
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

      Consiliul Local al comunei Dudeştii Noi adoptă prezenta hotărâre 
 

              Art. I.- Hotărârea Consiliului Local nr.20/2014 privind modificarea Hotărîrii 

Consiliului Local Dudeştii Noi nr.20/2014 privind modificarea HCL nr.41/2013 privind  

initierea si stabilirea procedurilor pentru concesionarea sau inchirierea pajistilor din 

patrimoniul comunei Dudestii Noi se modifică după cum urmează: 

 
1.Articolul (1)  al articolului 4 se modifica si va avea urmatrul cuprins : 

Art.4 - (1)  Pe baza situaţiei privind disponibilul de pajişti realizat conform 

prevederilor art3, in cazul in care exista pajisti disponbile, primarul comunei publica un 

anunt privind organizaea licitatiei pentru concesionara si/sau inchirierea pajistilor pe pagina 

de internet a comunei sau in publicatia Dudesteanul, prin care se aduce la cunostinta 

crescatorilor de animale suprafetele de pajisti disponibile si perioada de depunere a 

cererilor, care nu poate depasi data de 13 martie. 

2.Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

Art.7. Pana cel tarziu in data de 27 martie primarul comunei organizeaza o licitaţie 

cu toti cei care au depus cereri in termen şi care îndeplinesc condiţiile prezentei hotărâri.  

 

             Art. II.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 

termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre,  prefectului judeţului Timiş, primarului 

comunei, Compartimentului agricol, urbanism şi organizare a teritoriului şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 

www.pcdn.ro.- 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Grigore –Bogdan RIŞCO 
                                                                                       Contrasemnează 
                                                                                            SECRETAR  
                                                                         Loredana- Adina- Mihaela LUCIU 
 
                                                                                                
L.S. ________________________ 
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