
 
 

P R O I E C T  DE  H O T Ă R Â R E 
 

privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a păşunilor disponibile, aflate în 
proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov 

 
 

     Consiliul local al comunei Budila, judeţul Brașov; 
 
    Având în vedere: 
    - referatul de aprobare al primarului comunei Budila 
         - prevederile art.1, art.3 lit.d) şi art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
nr.18/1991, cu modificările si completările ulterioare ;  
      - prevederile art.4 si art.6 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor 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; 

       - prevederile Ordinului nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime 
de animale pe hectar de pajiste; 

       - prevederile Ordinului comun nr. 407/2051/2013, pentru aprobarea contractelor -cadru de 
concesiune si închiriere a suprafetelor de pajisti aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
oraselor, respectiv al municipiilor; 

       - prevederile art.1777 – art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, 
cu modificările si completările ulterioare ;  

- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
În conformitate cu prevederile  art.129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.133 alin.(1), 

art.139 şi art.196 alin.(1) lit. a),din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare;   

H O T Ă R Ă Ş T E : 

            Art.1 Se aprobă închirierea prin atribuire directă,  pentru o perioadă de 7 ani, a 
terenurilor cu categoria de folosintă păsune, în suprafată disponibilă de  244,87 ha., proprietate 
privată a comunei Budila, judetul Brașov şi la preţurile stabilite prin amenajamentul pastoral, 
conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

              Art.2 Se aprobă Documentatia de atribuire directă pentru închirierea suprafetei 
disponibile de 244,87 ha păsune aflată în proprietatea privată a comunei Budila, judetul Brașov, 
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



              Art.3 Se aprobă modelul de  contract de închiriere, conform anexei nr.3, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.4 Se aprobă angajamentul utilizatorului de pajiste, conform anexei nr. 4, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre si care va constitui anexa la contractul de închiriere. 

             Art.5 (1). Crescătorii de animale pot depune cereri privind închirierea prin atribuire 
directă, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului privind atribuirea directă a pajiştilor 
pe site-ul www.budila.ro şi la sediul Primăriei comunei Budila. 

                      (2). Cererile se soluţionează în termen de 10 zile de la expirarea termenului 
prevăzut la alin.(1) . 

             Art.6 (1). Se constituie comisia pentru analiza cererilor pentru închirierea păşunilor în 
următoarea componenţă :  

  - Preşedinte –                viceprimarul comunei Budila, cu drept de vot 

   - Membri: -_____ în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila; 

  _______în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila; 

                      _______ reprezentant cetateni 

                    - ________________ – consilier local    

                     (2). Se constituie comisia de contestaţii pentru închirierea păşunilor în următoarea 
componenţă:   

   - Preşedinte –             ,cu drept de vot 

   - Membri: -_____ în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila; 

  _______în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila; 

                      _______ reprezentant cetateni 

                    - ________________ – consilier local    

  (3) Membrii supleanti vor fi: 

__________ 

__________ 

                     (4) Secretariatul comisiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) va fi asigurat de către 
_______, _______in cadrul compartimentului______. 

             Art.7. Se împuterniceşte primarul comunei Budila să semneze contractele de închiriere 
pentru suprafetele de păşuni disponibile aflate în domeniul privat al comunei Budila. 

             Art.8. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul 
comunei Budila prin compartimentul agricol, urbanism si prin Biroul financiar-contabil- 
impozite si taxe locale, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Budila. 

              Art.9. Prezenta hotărâre va fi afișată pentru aducerea la cunoștința publică  pe site-ul 
www.budila.ro și va fi comunicată primarului comunei Budila, membrilor comisiilor, Biroului 



Financiar Contabil si Institutiei Prefectului - Judetul Brasov, în vederea exercitării controlului 
de legalitate, de catre Secretarul general al comunei. 

 

 

            Iniţiator,                                                           Avizat pentru legalitate,  
          P R I M A R,              SECRETAR GENERAL 
  IRIMIA MARSAVELA                           ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
     
Repartizat la comisiile de specialitate nr. 1 si 3 
 
                                                                                         
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă a păşunilor disponibile, 

aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov 
 

 

 Domnilor consilieri, 
          Având în  vedere : 
        - suprafaţa disponibilă de 244,87ha., terenuri cu categoria de folosintă păsune, 
aflate în proprietate privată a comunei  Budila, care pot fi închiriate crescătorilor de 
animale; 
        - prevederile Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente, 
proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov,  
         - prevederile art.1, art.3 lit.d) şi art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind 
organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 
modificarea si completarea Legii nr.18/1991, cu modificările si completările 
ulterioare ;  
        - prevederile art.4 si art.6 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 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; 

        - prevederile Ordinului nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste; 

       - prevederile Ordinului comun nr. 407/2051/2013, pentru aprobarea 
contractelor -cadru de concesiune si închiriere a suprafetelor de pajisti aflate 
în domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor; 

       - prevederile art.1777 – art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
Civil, republicat, cu modificările si completările ulterioare ;  

 
           În temeiul prevederile  art.129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.133 alin.(1), 
art.139 şi art.196 alin.(1) lit. a),din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, rog preşedintele de şedinţă să supună 
proiectul de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă a păşunilor 
disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, în discuţie şi spre 
dezbaterea dumneavoastră. 
 

 
 
 

PRIMAR , 
 

MARȘAVELA IRIMIA 
 
 



 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.. 

 
 

R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
 

privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă a păşunilor disponibile, 
aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brașov 

 
 
 
           Având  în vedere : 
- prevederile Amenajamentului pastoral pentru pajiştile permanente, proprietatea 
privată a comunei Budila, judeţul Brașov, actualizat, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  
         - prevederile art.1, art.3 lit.d) şi art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii nr.18/1991, cu modificările si completările ulterioare ;  
        - prevederile art.4 si art.6 din H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 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; 

        - prevederile Ordinului nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiste; 

       - prevederile Ordinului comun nr. 407/2051/2013, pentru aprobarea 
contractelor -cadru de concesiune si închiriere a suprafetelor de pajisti aflate 
în domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor; 

       - prevederile art.1777 – art.1823 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicat, cu modificările si completările ulterioare ;  

 

     Suprafeţele de păşune disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei 
Budila, care pot fi închiriate prin atribuire directă sunt : 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
punct 

Amplasament 
Păsune 

( localitate) 

 
Sector 

cadastral/bl
oc fizic 

Suprafaţa 
 

Lei/ 
ha 

1. Poiana 
Blidarului 

Budila 
401 39 350 

 Căprăreasa Budila 344,1402 15,46 350 
2. Valea 

Zizinului,Pe 
prund 

Budila 
65,76,133,

104 11,59 350 



3. Coasta 
Potecii 

Budila 
403 75 350 

4. Gropile 
Blidarului 

Budila 
406 19,43 350 

5. Valea Morii Budila  14,5 350 
 
6. 

 
Groapa 
Țiganilor 

Budila 
 

233,187 

  

6,64 350 

7. După Tărlung Budila 177 1 350 
8. Din jos de 

calea ferată 
Budila 

108 6 350 

9. Budila Budila 359,384,8
06,298,32

9,39,26,21
,380,362,8
21,703,29

8,1406 

56,25 350 

10. TOTAL   244,87  

 
 

           Urmare celor prezentate mai sus, propun să analizaţi şi să  adoptaţi  proiectul 
de hotărâre iniţiat privind  aprobarea închirierii, prin atribuire directă a păşunilor 
disponibile, aflate în proprietatea privată a comunei Budila, judeţul Brasov,  în temeiul 
prevederile  art.129, alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.b), art.133 alin.(1), art.139 şi art.196 
alin.(1) lit. a),din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, fiind de oportunitate . 
 
 

   
 
 

CONSILIER ASISTENT , 
 

MOISE DAN CĂTĂLIN 
                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


