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ROMÂNIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 45 din 26.04.2016 

privind scoaterea la licitație a  unor pajiști din patrimoniul comunei Dudeștii Noi 
 
 

Ținând cont de necesitatea creșterii veniturilor la bugetul local al comunei, 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art.121 alin.1 și alin.2 din Constituția României, 
b) art.7, alin.2 din Codul civil, 
c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea 

și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991 

d)Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 
privind organzarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 
modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1191, 

e)Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.407/2013 pentru aprobarea 
contractelor –cadru de cocnesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în 
domeniul public/privat al comuenlor, orașelor, respectiv al municipiilor, 

f)Hotărârea Consiliului Localal comunei Dudeștii Noi nr.41/2013 privind inițierea și 
stabilirea procedurilor pentru concesionarea sau închirierea pajiștilor di 
npatrimoniul comunei Dudeștii Noi, 

g)Hotărârea Consiliului Local al comunei Dudeștii Noi nr.44/2013 privind aprobarea 
contractului-cadru pentru concesioanrea sau închirierea pajiștilor di npatrimoniul 
comunei Dudeștii Noi. 

 
            luând act de: 

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

iniţiator, înregistrat sub nr.5672/2016, 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.5774/2016,  
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c)raportul Comisiilor de specialitate AGRUM, JUREX, ECOF,  ale Consiliului Local al 

Comunei Dudeștii Noi, 

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, 

 
 

analizând prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), 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. 1. – Se aprobă scoaterea la licitaţie a următoarelor suprafețe de pajiști 

prezentate în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. - Contractele de închiriere sau concesionare a pajiștilor din patrimoniul 

comunei Dudeștii Noi, se încheie pentru o perioadă de 7 ani de zile cu ofertanții câștigători,  
cu respectarea amenajamentelor pastorale  care vor fi întocmite ulterior. 
 

  Art. 3. - Se împuterniceşte primarul comunei Dudeştii Noi să semneze, în numele şi 
pentru comuna Dudeştii Noi, contractul de  închiriere sau concesionare a pajiștilor aflate în 
patrimoniul comunei Dudeștii Noi. 

 
          Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre,  prefectului judeţului Timiş, primarului 
comunei,  și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.pcdn.ro.  

 
 
 

         
  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
F2/A1 
LL/LL 
EX.4 
 

 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

 …………………………….………………………… 

Gheoghe CHIRVASITU 

L.S. 

http://www.pcdn.ro/
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Anexa nr.1 la H.C.L.nr.45/26.04.2016 

 

 

SOLELE CARE VOR FI SCOASE LA LICITAȚIE APARȚINÂND COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

 

 

NR. 

CRT. 

PARCELA SUPRAFATA 

MĂSURATĂ  

MP 

SUPRAFAȚĂ 

SCOASĂ LA 

LICITAȚIE MP 

 

Nr.C.F. 

1 F290 5100 5100  

403692 

2. F233 128.967 78.967 403697 

3. A294/2/1 199.243 199.243 403696 

4. A294/2/2 161.778 161.778 403698 

5. din F201, 202 116.500 26.500 403280 

6. din F207/1 81.350 21.350 403277 

7. A294/3/2 79.275 79.275 403700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


