
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 21 

din 16 februarie 2017 
privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a păşunilor, pentru ovine, de pe  

raza Comunei Tureni, localitatea Martinesti 
 

Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 
16.02.2017;  
Având în vedere prevederile: 

■ OUG    nr.  34/2013  privind  organizarea,  administrarea  si  exploatarea  pajiştilor permanente  si  pentru  
modificarea  si  completarea  Legii  fondului  funciar  nr. 18/1991;  
  HG  nr.1064/2013  Normele  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor  O.U.G. nr.34/2013  2013  privind  
organizarea,  administrarea  si  exploatarea  pajiştilor permanente  si  pentru  modificarea  si  completarea  Legii  
fondului  funciar  nr. 18/1991;  
■ Ordinul  ministrului  agriculturii,  alimentaţiei  şi  pădurilor  şi  al  ministrului administraţiei publice  nr.  
226/235/2003  pentru  aprobarea  Strategiei  privind  organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu modificările si completările ulterioare, modificat prin 
Ordinul nr. 541/2009;  
■  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  
■  O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare;  
■  Regulamentul CE nr. 1974/2006 ;  
■  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;  

Raportul de specialitate cu nr. 883/09.02.2017 
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

           Art. 1. Se aprobă aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de închiriere a păşunilor, pentru ovine, 
de pe raza Comunei Tureni, localitatea Martinesti care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art 2. Se aprobă preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare bloc fizic după cum urmează: 
- OVINE 
Păşunea Pădurice – suprafaţă de 18 ha, Bloc Fizic 396 – 250 lei / ha/ an 
Păşunea Dealu Bisericii -  suprafaţă 57,6 ha, Bloc Fizic 957, 921 – 250 lei / ha/ an 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tureni şi 
compartimentul constatare impunere din cadrul instituţiei. 

Art. 4. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul prevăzut de 
lege către :    

 
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
BLAGA EUGEN                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          8   
 Nr. consilieri prezenţi    =  10                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 
 


