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Nr. 28/15.04.2022 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de închiriere a pășunilor 

proprietate privată ale comunei Lucieni conform O.U.G. nr. 34/2013 

 

               Primarul comunei Lucieni, judetul Dambovita 

               Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Lucieni, domnul Tița Vasile, înregistrat 

la nr. 2404/15.04.2022; 

- Nota de fundamentare nr. 2403/15.04.2022, întocmiă de consilierul compartimentului 

cadastru, fond funciar și registrul agricol , inregistrat sub nr. 2403/15.04.2022; 

- Amenajamentului pastoral întocmit în anul 2017, de către Direcția pentru Agricultura 

Județeană Dâmbovița; 

- O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si 

pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Legea nr. 32/2019 a zootehniei, cu modificările și completările ulterioare. 

-  Prevederile art. 87 alin.(5), art. 129 alin.(2) lit.(c) coroborat cu alin.(6) lit.(b), art.362 , 

alin.(1)si alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare.  

-  Prevederile art. 467 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare.  

- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, cu modificările și completarile 

ulterioare, cu modificrile și completările ulterioare;  

- H.G. nr. 1064/11.12.2013 Norme Metodologice pentru aplicarea prevederilor O.u.G.nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente  si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

-  Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministrul Dezvoltării 

Regionale si Administraţiei Publice nr.407/2013 pentru aprobarea contractului-cadru de 

concesiune/închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate in domeniul public/privat al comunelor, 

oraşelor, respectiv municipiilor.  

- Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajiște . 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legilastivă; 
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     In temeiul prevederilor art. 129 alin.( 14), art. 139 alin.( 1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

PROPUNE: 

 

Art. 1 Aprobarea Regulamentului privind atribuirea contractelor de închiriere a pășunilor 

proprietate privată ale comunei Lucieni, conform O.U.G. nr. 34/2013, anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 

Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se obliga primarul comunei Lucieni prin 

compartimentul cadastru, fond funciar și registrul agricol, iar cu transmiterea sa se obliga secretarul 

general al comunei. 

 

 

 Primar                                                                                      Avizat de legalitate,  

        Vasile  TIȚA                                                                                  Secretar general,  

                  Matei Oana-Alexandra 

 

  

  

  

  

  

 


