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HOTĂRÂREA NR. 55/25.09.2018 

privind  modificarea  contractului de concesiune  nr. 2638/08.05.2012 încheiat cu  Asociația Crescătorilor de 

Animale și a Utilizatorilor de Pășuni – Jugur ,sat Jugur ,comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș - 

 

 

 

 

  Consiliul Local Poienarii de Muscel ,judeţul Argeş ,întrunit în şedinţa ordinară  

  Având în vedere expunerea de motive nr. 4487/17.09.2018  a domnului viceprimar  Bălălău N. și 

raportul nr. 4488/17.09.2018 întocmit de secretarul comunei , 

  Văzând Decizia nr. 28/20.08.2018 ,pct. 7 a Camerei de Conturi Argeș prin care se constată că nu 

au fost respectate reglementările exprese cu privire la modul de calcul al nivelului minim al prețului redevenței 

pentru pajiștile concesionate  

  Luând în considerare avizele favorabile ale comisiilor de specialitate , 

  Având în vedere HCJ Argeș nr. 252/22.12.2014 , nr. 65/31.03.2016 ,nr.141/19.12.2016 

,nr.319/21.12.2017 cu privire la stabilirea prețului mediu pentru masa verde de pajiște naturală  

  Ținând cont de dispozițiile :art.9(alin.7^1) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea , 

administrarea  și exploatarea pajiștilor  permanente ,art.6 (alin.3 și alin.4 ) din Normele metodologice  de 

aplicare a OUG 34/2013 aprobate prin HG nr. 1064/2013 ,cu modificările și completările ulterioare  

  În baza  art.36 ,alin.5  , lit. a din Legea  nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  

republicată ,potrivit căruia Consiliul Local  are iniţiativă şi hotărăşte darea în administrare ,concesionarea 

sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei ,oraşului sau municipiului ,după caz ,precum şi a 

serviciilor publice de interes local ,în condiţiile legii ,  

  În  temeiul art.45 ,alin.3  din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală  

republicată  :  

 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

 

Art.1 Se aprobă modificarea  pct. IV ,art.3  din  contractul de concesiune  nr. 2638/08.05.2012 

încheiat cu  Asociația Crescătorilor de Animale și a Utilizatorilor de Pășuni – Jugur ,sat Jugur ,comuna Poienarii 

de Muscel ,județul Argeș – care va avea următorul conținut : „Redevența se calculează anual conform formulei : 

 

 Nm R/C= Val.IDA-Ch.AP, unde: 

Nm R/C-nivelul minim al redevenței 

Val.IDA- valoarea ierbii disponibile pentru animale  

Ch.AP- cheltuielile cu implementarea proiectului de amenajament  pastoral  

 

Val. IDA = Prod.ID x Pm ,unde:  

Val.IDA-Valoarea ierbii  disponible pentru animale 

Prod. ID-producția anuală disponibilă a ierbii 

Pm-Prețul mediu al ierbii  

 



 

 

 

 

Art.2 Pentru anul 2018 se stabilește  redevența în cuantum de 11.083 lei ( 180 lei/ha x  61,57 ha.) 

datorată de Asociația Crescătorilor de Animale și a Utilizatorilor de Pășuni – Jugur ,sat Jugur ,comuna Poienarii 

de Muscel ,județul Argeș . 

 

Art.3 Asociația Crescătorilor de Animale și a Utilizatorilor de Pășuni – Jugur ,sat Jugur ,comuna 

Poienarii de Muscel ,județul Argeș va achita  UAT Poienarii de Muscel suma de 9.051 lei reprezentând diferența 

de redevență neîncasată  pentru perioada 2015-2017. 

 

Art.4 Cu aducere la îndeplinire se însărcinează viceprimarul ,secretarul și contabilul șef al 

primăriei.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Art.5  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică , 

comunicată  primarului , Asociației Crescătorilor de Animale și a Utilizatorilor de Pășuni – Jugur ,sat Jugur , 

comuna Poienarii de Muscel ,județul Argeș şi Instituţiei Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dată astăzi : 25.09.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează 

                   Crăciuneanu Mariana                                                                      Secretar  

                             Boboc Remus Eduard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.consilieri prezenţi : 13 

Nr. Voturi  -   pentru  : 12 

                  -împotrivă :1 


