ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA

___________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA nr. 8
din 05.04.2013
privind prelungirea Contractelor de concesionare a pășunilor proprietatea privată și
proprietatea publică a comunei Repedea, pe o perioada de 9 luni,
respectiv 01 aprilie 2013-31 decembrie 2017
Consiliul Local al comunei Repedea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 05.04.2013 la convocarea primarului, conform dispoziţiilor art. 39, alin. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre însoţit de expunerea prezentate de primarul comunei în care se arată faptul
că , Contractele de Concesiune au fost încheiate cu data de 31. 03 2013 până în data de
31.12.2017 prin act adițional la contract dar datorită faptului că, contractele la APIA Maramureș se
încheie pe o perioada de minimum 5 ani, prin urmare trebuia modificată și aprobată perioada
rămasă de 9 luni, respectiv 01 aprilie 2017-31 decembrie 2017;
- raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului propriu al primarului;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, apărarea drepturilor cetăţenilor, protecţie socială şi sănătate;
- avizul Comisiei pentru agricultură, comerţ şi protecţia mediului;
- avizul secretarului comunei,
- În temeiul prevederilor, art.9, alin.(1), (3), art.10, alin,.(1), lit. (a-n), art.15, alin.(1) și alin.(5), art.17,
alin.(1), art.27, alin.(1), art.28, alin.(1) , lit.(a-c), art.29, alin.1, lit. (d, c, și f) din Legea nr.214/2011
pentru organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor cu modificările și completările ulterioare,
precum și a Legii nr. Zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
- Ordinul nr.541/2009 pentru modificarea și completarea Strategiei privind organizarea activității de
îmbunătățire și exploatare a pajiștilor la nivel național, pe termen mediu și lung, aprobată prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului administrației publice
nr.226/235/2003,
- H.G. 940/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii nr.72./2002 cu
modificările şi completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
cu modificările şi completările ulterioare.
- Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor / Ministerului Administraţiei
Publice nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire
si exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung,
- Regulamentul (CE) 1463/2006 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondurile
Europene Agricole pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) , Regulament (CE) 2184/2005 de modificare
al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii
agricole comune.
În baza dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În baza prevederilor art. 36 alin.( 2) litera (c), alin.(4) lit. (c) şi ale art. 45 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Repedea adoptă prezenta,
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă prelungirea Contractelor de Concesionare a Pășunilor proprietatea privată
și proprietatea publică a comunei Repedea, pe o perioada de 9 luni, respectiv 01 aprilie 2017 - 31
decembrie 2017, prin act adiţional la Contract, anexa la prezenta Hotărâre.
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Art. 2. Se modifică redevenţa la Contractele de Concesiune a pășunilor proprietatea privată
și proprietatea publică a comunei Repedea, situate pe UAT. Repedea, aprobate prin Hotărârea
Consiliului local nr. 67/2012 de la 60 lei/ha la 100 lei/ha.
Art. 3. Redevenţa de 100 lei /an/ha/ suprafaţa blocului fizic sau trupului de păşune pentru
care s-a încheiat Contractul de Concesiune se va achita până la 31 mai în fiecare an calendaristic la
casieria Primăriei comunei Repedea la care se va adăuga și indicele de inflaţie stabilit.
Art. 4. Se aprobă lucrările de Identificare prin măsurători topografice a imobilelor teren de
natură pășune de pe UAT Repedea, în vederea întocmiri documentațiilor tehnice, pentru înscrierea
a Pășunilor proprietatea comunei Repedea în Cartea Funciară,
- Cheltuielile în vederea întocmiri documentațiilor tehnice, pentru înscrierea a Pășunilor proprietatea
comunei Repedea în Cartea Funciară, vor fi suportate de titularii Contractelor de Concesiune
încheiate, conform art. 9, aliniatul (3) din Legea nr.214/2011 pentru organizarea, administrarea și
exploatarea pajiștilor cu modificările și completările ulterioare.
- Lucrările de întreținere a pajiștilor comunale precum și a utilităților zoopastorale se vor efectua de
crescători de animale care le folosesc.
- Condițiile și nivelul acestor lucrări vor fi cuprinse în act adițional la Contractul de Concesiune.
- Nerespectarea și încălcarea dispozițiilor prezentei Hotărâri și a Actului adiţional încheiat la
Contractului de Concesiune se sancționează conform Legii nr.214/20011, modificată, Capitolului V,
art. 27, alin.(1), art.28 alin.(1), lit. (a), (b), (c), art. 29, alin.(1) lit. (b), (d), (e), (f),
Art. 5. Primarul comunei Repedea , prin aparatul propriu de specialitate va pune în aplicare
Hotărârea Consiliului local Repedea adoptată, începând cu anul bugetar 2013.
- Compartimentul de financiar-contabil, Compartimentul de Achiziții Publice și Compartimentul
agricol din cadrul aparatului, propriu de specialitate a primarului va încheia pentru Contracte de
Concesiune a pășunilor aflate sub incidența valabilități pentru perioada, pentru care a fost încheiat
adică până în anul 2017 inclusiv, acte adiţionale cu fiecare Concesionar în parte în care va fi inclusă
redevenţa stabilită de 100 lei/ha prin Hotărârea Consiliului local nr.8 din 05.04.2013 cu aplicabilitate
începând cu anul 2013.
- Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementată a contractului de
concesiune din motive de nerespectarea clauzelor Contractuale de către Concesionar legate de
interesul naţional sau local.
- Concedentul are dreptul să retragă concesiunea fără nici o răscumpărare dacă concesionarul nu
începe lucrările de întreținere în exploatarea a pajiștilor prin curățarea pășuni și împrăștierea
gunoiului de grajd şi nu întreține construcțiile realizate prin obligaţiile stabilite in contract.
Art. 6. Odată cu adoptarea prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local 67/2012.
Art. 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului
local, prin publicare pe site-ul Primăriei Repedea şi se comunică:
- Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
- D.G.A.I.A. Maramureş;
- Direcţiei Sanitar-Veterinară Maramureş;
- Primarului comunei Repedea.
- Compartimentului financiar-contabil;
- Compartimentului Agricol;
- Titularilor Pășunilor Concesionate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Pop Ioan
Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Popovici Pavel

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinară a Consiliului Local Repedea din
data de 05.04.2013 cu __9__ voturi pentru, __0___voturi împotriva, ___abțineri din numărul total de 13
consilieri în funcţie, prezenţi la şedinţă 12 consilieri.
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Numele și prenumele
Concesionari

Nr.
crt.

SITUATIA PASUNILOR
Suprafața /HA
Suprafața /HA
concesionată
măsurata

OBS

1

CHIFA MIHAI

174,18

171,59

0

2

CHIFA VASILE

24,67

32

7,33

3

BEUCA MIHAI

290,31

377

87

4

TUDIC VASILE

100,51

172

71

5

SIMONEAC DUMITRU

34,09

33,6

0

6

CIOREI VASILE

106

86,5

0

7

CHIFA GHEORGHE

94,97

146,7

51, 73

8

BEUCA GHEORGHE

32,59

57,63

25

9

ORISAN

116,19

235,4

119

10

BOTIZ

33,25

153,51

120

11

BEJERA MIHAI

78,93

116

37

12

SPIVALIC NICOLAE

60,70

0

0

13

MISCO VASILE

53,56

0

0

14

CRASIUC IOAN

89,51

133,5

45

HECTARE
ILICIBILE
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564 HA DE
CURATAT

ANEXĂ la Hotărârea nr. 8/2013
privind prelungirea Contractelor de Concesionare a Pășunilor proprietatea privată a comunei
Repedea, începând cu 01.04.2013 - 31.12.2017 și modificarea redevenței la contractele de
concesionare a pășunilor proprietatea comunei Repedea, aprobate prin Hotărârea Consiliului local
nr. 67/2013 situate în comuna Repedea de la 60 lei/ha la100 lei/ha, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Nr. crt.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Denumirea trupului de păşune

Suprafaţa totală
-ha-

PERISLOP GROȘI-BEJERA MIHAIREPEDEA-851/A
CAPU GROȘI
-SPIVALIC NICOLAE
-REPEDEA NR.767/A
DANCU, DÂNCUȚ, OBNMUJ,
VINDEREL
-BEUCA MIHAI
-REPEDEA-423/A
CĂRLIGĂTURA- CĂCĂTEASCA
-OPRIȘAN ALEXANDRU-PETROVA979
VINDEREL-CĂRLIGATURA
-LAVER IOAN-REPEDEA-455
-MICU- MARE, MICU- MIC
BEUCA GHEORGHEREPEDEA-423
CHIFA GHEORGHE
SURUPATU-GRUPȘOARA
REPEDEA -502/A
PETRICEAUA-RIJA
CIOREI VASILE
REPEDEA -435
PETRICEAUA-DOS
ȚUDIC VASILE
REPEDEA-7/B
PIETRICEAUA-RUNEA
CHIFA MIHAI
REPEDEA-502
PITRICEAUA-FATA-DOS
LAVER ANDREI-VIOREL REPEDEA357
PIETRICEAUA-RIJA
ȘIMONEAC DUMITRU
REPEDEA-566
LABA
CHIFA VASILE
REPEDEA-504
CĂRLIGĂTURA-CAPU GROȘI
CUCICEA MIHAI
REPEDEA 118/A
BERESCU
BOTIZ DUMITRU
RUSCOVA-870
BERESCU
CANIUCA VASILE
REPEDEA

78,93

100 lei/ha

46

100 lei/ha

190,31

100 lei/ha

116,13

100 lei/ha

107

100 lei/ha

32,59

100 lei/ha

94,97

100 lei/ha

106

100 lei/ha

100,51

100 lei/ha

124,18

100 lei/ha

50

100 lei/ha

34,09

100 lei/ha

24,67

100 lei/ha

88

100 lei/ha

33,25

100 lei/ha

50

100 lei/ha
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Preţul redevenţei
-lei/ha/an-

LEȘETEU
CRASIUC IOAN
REPEDEA-714/A
18
SEHLEAN
MIȘCO VASILE
REPEDEA-757/A
19
BERESCU
SMOLNAR RADU
REPEDEA 124
SUPRAFATA TOTALA = 1469.70 HA
17

89,51

100 lei/ha

53,56

100 lei/ha

50

100 lei/ha
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ANEXĂ la Hotărârea nr. 8/2013
Privind prelungirea Contractelor de Concesionare a Pășunilor proprietatea privată a comunei
Repedea, de la 31-03.2013 până în 31.12.2017 prin act adiţional la Contract și modificarea
redevenței la Contractele de Concesionare a pășunilor proprietatea comunei Repedea , aprobate
prin Hotărârea Consiliului local nr. 67/2013 situate în comuna Repedea de la 60 lei/ha la 100 lei/ha;
Nr. crt.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Denumirea trupului de păşune

Suprafaţa
totală
-ha-

PERISLOP GROȘI-BEJERA MIHAIREPEDEA-851/A
CAPU GROȘI
-SPIVALIC NICOLAE
-REPEDEA NR.767/A
DANCU, DÂNCUȚ, OBNMUJ,
VINDEREL
-BEUCA MIHAI
-REPEDEA-423/A
CĂRLIGĂTURA- CĂCĂTEASCA
-OPRIȘAN ALEXANDRU-PETROVA979
VINDEREL-CĂRLIGATURA
-LAVER IOAN-REPEDEA-455
-MICU- MARE, MICU- MIC
BEUCA GHEORGHEREPEDEA-423
CHIFA GHEORGHE
SURUPATU-GRUPȘOARA
REPEDEA -502/A
PETRICEAUA-RIJA
CIOREI VASILE
REPEDEA -435
PETRICEAUA-DOS
ȚUDIC VASILE
REPEDEA-7/B
PIETRICEAUA-RUNEA
CHIFA MIHAI
REPEDEA-502
PITRICEAUA-FATA-DOS
LAVER ANDREI-VIOREL REPEDEA357
PIETRICEAUA-RIJA
ȘIMONEAC DUMITRU
REPEDEA-566
LABA
CHIFA VASILE
REPEDEA-504
CĂRLIGĂTURA-CAPU GROȘI
CUCICEA MIHAI
REPEDEA 118/A
BERESCU
BOTIZ DUMITRU
RUSCOVA-870
BERESCU
CANIUCA VASILE
REPEDEA

78,93

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

46

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

190,31

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

116,13

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

107

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

32,59

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

94,97

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

106

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

100,51

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

124,18

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

50

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

34,09

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

24,67

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

88

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

33,25

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

50

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha
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Preţul redevenţei
-lei/ha/an-

LEȘETEU
CRASIUC IOAN
REPEDEA-714/A
18
SEHLEAN
MIȘCO VASILE
REPEDEA-757/A
SUPRAFATA TOTALA = 14197 HA
17

89,51

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha

53,56

de la -60 lei/ha - la 100 lei/ha
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