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                ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

        CONSILIUL   LOCAL 

     

HOTĂRÂREA  NR. 84 

pentru revocarea HCLOM nr. 74/20.04.2017; aprobarea noului Regulament privind organizarea păşunatului şi 

exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș 

 

        Consiliul local al oraşului Ocna Mureş, întrunit în şedinţă de îndată la 27.04.2017, ca urmare a 

emiterii dispoziţiei nr. 326/25.04.2017 de către primarul oraşului Ocna Mureş,  Silviu Vinţeler; 

       Având în vedere referatul nr.6639/26.04.2017 al Compartimentului agricol, raportul de specialitate 

nr.6654/27.04.2017 al Serviciului ITL, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local al orașului Ocna Mureș, prevederile din Legea nr. 213/1998- privind proprietatea publică și 

regimul juridic al acesteia, actualizată, OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente actualizată, Normele  metodologice de aplicare a OUG nr.34/2013 aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, actualizată,  

Legea nr. 72/2002 - legea zootehniei, actualizată, Ordinul comun nr.407/2013 al MADR și MDRAP, actualizat, Hotărârea 

nr.235/2016 a Consiliului județean Alba privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pe baza cărora se calculează 

veniturile rezultate din arendă în anul 2017, în Județul Alba,  

         În temeiul art. 36 alin.(5) lit.a , art.45, art.115 alin.(1) lit b) și art.123 din Legea nr.215 din 23 aprilie 

2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E : 
           

         Art. 1: Se revocă HCLOM  nr. 74/20.04.2017 privind Regulamentul pentru organizarea 

păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a păşunilor de pe raza orașului Ocna Mureș 

        Art. 2: Se aprobă noul Regulament privind organizarea păşunatului şi exploatarea pajiştilor şi a 

păşunilor de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș, conform Anexei nr.1 care face 

parte integrantă din prezenta. 

        Art. 3:  Se aprobă închirierea, prin licitație, pe o perioadă de 9 ani, a pajiştilor şi a păşunilor de pe 

raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș, conform Caietului de sarcini conținut în Anexa 

nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

       Art. 4: Se aprobă constituirea Comisiei pentru evaluarea ofertelor în vederea atribuirii contractelor 

de închiriere pentru suprafețe de pajişti şi păşuni de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna 

Mureș, în următoarea componență: 

1. Podariu Pavel Gligor– președinte; 

2. Petridean Cristina – membru; 

3. Guț Maria Ana – membru; 

4. Popa Ionela – membru; 

5. Vancea Nicolae – membru; 

       Art. 5:  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, inclusiv cu semnarea 

contractelor de închiriere,  se mandatează domnul  primar al oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu. 
           

                Se comunică la: 

 -Institutia Prefectului- judetul Alba; 

 -Primarul orasului Ocna Mureş,  

-Compartimentul agricol, cadastru agricol; 

            -Președintele Comisiei numită prin art.3.                                 

                                                            Ocna Mureş, 27.04.2017 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                          AVIZEZĂ, SECRETAR ORAȘ 

          ARON MARIN                                                                                PANDOR NICUȘOR 
 

 

 

 

 

 
PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:2;        NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi:14 ;  Voturi “pentru”:12 ; Voturi contra 0; abțineri: 0 .                


