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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 
 

 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 29  din 22.03.2018 

 
privind modificarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și 

înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi 
 

Inițiator: 
 

primar Alin Nica 

 

Aviz favorabil 
secretarul 
comunei 

Avize necesare: 
 

AGRUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuție la ședința din  28.03.2018 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
nr. 2275  din 22.03.2018 

privind modificarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și 
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi 

 
 

Datorită descoperirii unor inadvertențe în ceea ce privește interzicerea  perioadei  

de pășunat în perioada de refacere a pășunii, respectiv 15 noiembrie – 15 aprilie 

prevăzută în H.C.L. nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și înfrumusețare a 

comunei Dudeștii Noi   și  perioada de  27 octombrie – 22 aprilie prevăzută în H.C.L. 

nr.121/ 20.12.2017 privind aprobarea  AMENAJAMENTELUI  PASTORAL al comunei 

Dudeștii Noi,  

    este necesară modificarea și completarea H.C.L. nr. 11/2009. 

 
În consecință, 
 
propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma inițială sau cu amendamente. 
 
 

Primarul comunei Dudeștii Noi, 
Alin-Adrian NICA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

P R I M A R U L 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Nr. 2274 din 22.03.2018 
 

privind modificarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și 
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi 

 
 

Având în vedere prevederile art.6 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale nr.544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 
hectar de pajiște,  

Art. 6. - 

(1) Începerea pășunatului se face în funcție de condițiile pedoclimatice și de gradul de 
dezvoltare a covorului ierbos. 

(2) Se evită începerea pășunatului prea devreme, care poate afecta perioada de 
regenerare, sănătatea și supraviețuirea plantelor. 

(3) Perioada de pășunat se va încheia în luna noiembrie, la o dată stabilită în funcție de 
evoluția temperaturilor și regimul precipitațiilor. 

(4) Data începerii și încheierii pășunatului, precum și modul de organizare a 
pășunatului, continuu sau pe tarlale, se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. 

Datorită descoperirii unor inadvertențe în ceea ce privește interzicerea  perioadei  
de pășunat în perioada de refacere a pășunii, respectiv 15 noiembrie – 15 aprilie 
prevăzută în H.C.L. nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și înfrumusețare a 
comunei Dudeștii Noi   și  perioada de  27 octombrie – 22 aprilie prevăzută în H.C.L. 
nr.121/ 20.12.2017 privind aprobarea  AMENAJAMENTELUI  PASTORAL al comunei 
Dudeștii Noi, propun modificarea art.10 din Hotărârea Consiliului Local nr.11/2009 
privind unele măsuri de gospodărire ș iînfrumusețare a comunei Dudeștii Noi. 

 
 

în consecință, propun inițierea unui proiect de hotărâre. 
 
 

Inspector superior 
 

Mariana-Aurora GOȘA 
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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEȘTII NOI 

 

 

HOTĂRÂREA 
Nr. ........ din  28.03.2018 

privind modificarea Hotărârii nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și 
înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi 

 
 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
c) art.6 din Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.544/2013 privind 

metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște; 
d) Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2009 privind unele măsuri de gospodărire și 

înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi, cu modificările și completările ulterioare; 
e) Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale, cu modificările și completările ulterioare; 
f) Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 

modificările și completările ulterioare; 
g) Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare; 

h) Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 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, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat sub nr. 2275/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr. 393/2004 
privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale 
art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului, 
înregistrat sub nr. 2274/2018; 

c) raportul Comisiei  de specialitate AGRUM a Consiliului Local al Comunei Dudeștii 
Noi; 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectulhotărâre în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând măsurile 
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metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale consiliului 
local aprobat prin H.C.L. nr. 53 din 19 noiembrie 2012, 

 
având la bază prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art. I. - Litera a) a articolului 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 11/2009 privind 
unele măsuri de gospodărire și înfrumusețare a comunei Dudeștii Noi, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și va avea următorul conținut: 
„a) pășunatul în perioada de refacere a pășunii, respectiv 27 octombrie - 22 aprilie;”. 
     

Art. II. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei,   se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina 
de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
F1/A0 
LL/LL 
Ex.4 

Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,   
 …………………………….………………………… 

Camelia MINGEA  

L.S. 


	Art. 6. -

