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HOTĂRÂREA NR. 7/25.01.2022 

privind stabilirea redevenței aferente anului 2022  pentru pajiștile (islazurile ) concesionate   Asociației 
Crescătorilor de Animale și Îngrijirea Pășunatului Groșani 

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

Având în vedere  : 
-referatul  nr. 230 / 13.01.2022  al domnului viceprimar  Popescu G.  
-raportul nr. 232/13.01.2022  întocmit de secretarul general al comunei ; 
-  HCJ Argeș nr. 318/15.12.2021 cu privire la stabilirea prețului mediu pentru masa verde de 

pajiște naturală  pentru anul 2022  și contractul de concesiune nr. 2637/08.05.2012 ; 
- amenajamentul pastoral al UAT Comuna Poienarii de Muscel aprobat prin HCL 

nr.40/31.08.2021 ; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 

  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.129 ,alin.2  , lit.c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ : “Consiliul 

Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public  și privat al comunei ” ; 

  În temeiul   art.139  ,alin.3,lit.g  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:  
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
 

Art.1 Se aprobă redevența  pentru anul 2022  în cuantum de 9.199  lei ( 240 lei/ha x  38,33 ha.) 
datorată de Asociația Crescătorilor de Animale și Îngrijirea Pășunatului Groșani  pentru  pajiștile (islazurile ) 
concesionate   în baza contractului de concesiune nr. 2637/08.05.2012. 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire se împuternicește compartimentul contabilitate,taxe și impozite .                
Art.3  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică , 

comunicată  primarului , Asociației Crescătorilor de Animale și Îngrijirea Pășunatului Groșanişi Instituţiei 
Prefectului  judeţului Argeş pentru control legalitate 
 
 

Dată astăzi  :25.01.2022 
  
  Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
  Chițu Gheorghe -Galileu                                                 Secretar general 
         Boboc Remus Eduard 
 
 Nr.consilieri prezenţi :12 
 Nr. Voturi  -   pentru  :12 
        -împotrivă :0 

 
 


