
 

 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMT 
COMUNA Dămuc 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 
 

     Modificarea și completarea HCL Nr.11 din 28 februarie 2020 

 privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea comunei 
Dămuc 

 
  Consiliul  local  al comunei Dămuc, județul Neamt; 
  Având  în vedere: 

  

- OUG 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; 

- ORDINUL nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte; 
-ORDINUL nr. 407 din 31 mai 2013,pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a 
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
-ORDINUL nr. 619 din 6 aprilie 2015,pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi 
a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 
perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile 
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 

-ORDINUL nr. 737 din 30 aprilie 2015,privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 
agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru 
măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020; 

- HG 1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 34/2013, cu 

modificările și completările ulterioare. 
   -LEGEA nr. 44 din 19 ianuarie 2018,pentru modificarea şi completarea 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 

- LEGEA nr. 32/2019 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare,  
-Referatul de aprobare al Primarului Nr.1749 din 26.03.2020 

- Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului Nr.1750 din 

26.03.2020,cu privire la propunerea pentru închirierea prin încredințare directă a unor suprafete de 
pășune proprietatea privată a comunei; 
 - Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului local Dămuc,judetul Neamt; 

-Prevederile art.139,alin.1,4 si 6 ale art.196 alin.1,lit.”a”,ale art.129,alin.6,alin.”a”,din Ordonata de 

Urgenta nr.57/03.07.2019,privind Codul Administrativ; 

    



 

      
 
                                           
                                                  H O T Ă R Â S T E: 
 

Art.1. Se modifică și se completează HCL Nr.11 din 28 februarie 2020 

 privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni proprietatea comunei 
Dămuc în sensul că durata închirierii pășunilor comunale este de 7 ani. 

 

 Art.2. Prezenta hotărâre se comunică : 
- Instituţiei Prefectului judeţului Neamt; 

- Primarului  comunei; 

 

 

Inițiator,                                                                            AVIZAT, 
 

                          Primar-Covasan Anton                                                 pentru legalitate, 
                                                                                            Secretar General UAT-Țepeș Mihai 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


