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    H O T A R A R E A NR. 29 

  DIN 29.05.2020 
-  privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 25.04.2019 privind 

aprobarea pretului de inchiriere al pajistilor aflate în proprietatea privată a orasului 
Rupea , judeţul Brașov  

 
Consiliul Local al orasului Rupea intrunit in sedinta publica, ordinara din data de 29.05.2020 
     

Avand in vedere raportul de specialitate  ale compartimentului fond funciar   din 
cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului Rupea, precum si Raportul de 
Aprobare  al primarului orasului Rupea ,  
Având în vedere:  
 - prevederile  art. 9 din  O.U.G. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991,cu modificarile si completarile ulterioare;  
 -  prevederile  HG nr. 1064 / 2013   privind  aprobarea Normelor metodologice  pentru 
aplicarea prevederilor 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;  
 - prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi  Ministrului  
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407 / 2013 privind aprobarea contractelor 
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;  
 - prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 
iunie 2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte;  
 - prevederile Ordinului nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind 
organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen 
mediu si lung ; 
 - Hotararea Consiliului Judetean Brasov nr. 90/08.03.2019 
 - Amenajamentul pastoral al orasului Rupea, 

 
 
În temeiul prevederilor art. 87, alin (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),      

lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, 
  
              H O T A R A S T E : 

 
 Art. 1 – Se aproba   modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 25.04.2019 
privind aprobarea pretului de inchiriere al pajistilor aflate în proprietatea privată a orasului 
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Rupea , judeţul Brașov  , iar pretul inchirierii va fi stabilit pentru fiecare beneficiar in parte 
conform anexei care face parte din prezenta hotarare.  
 
 
 Art. 2 Recalcularea pretului inchirierii se face prin act aditional la fiecare contract si 
va fi valabil incepand cu anul 2020.  
 
 Art. 3 Se imputerniceste primarul orasului Rupea sa semneze actele aditionale 
completate conform anexei.  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNEAZA    
ANTAL MARIA                                                                                           Secretar General U.A.T.  

                                 jr. Ioana Madalina Roman     
 
CVORUM:    DIFUZARE: 
 
Nr. 
consileri 

Prez
. 

Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  
1 ex. Dosar sedinta 
1 ex. Mapa primar 
1 ex. Afisare. 

P Î A 

15  din care 
2 locuri 
vacante  

13  12 - 1 
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