
R O M A N I A 

JUDETUL MARAMURES 

O R A S U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SEINI 

Str. P-taUnirii, nr. 16, cod 435400 

E-mail : primariaseini@yahoo.com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T A R A R E A   nr. 10 /  2019 

 

          privind  aprobarea concesionarii unor suprafete de pasune din orasul Seini 

 

              Consiliul local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 

21.02.2019; 
 

         Avand in vedere :  

- Faptul ca d-nul Chereches Vasile , care avea concesionata suprafata de 7,17 ha 

pasune in Seini la Cariera a renuntat la aceasta pasune, iar pasunea de la Sabisa nu a 

fost concesionata ; 

- Raportul Biroului administratie si agricol  din cadrul Aparatului de specialitate al 

primarului orasului Seini  ; 

- Caietul de sarcini prezentat si a studiului de oportunitate si a modelului contractului 

cadru de concesionare ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

         In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

   In conformitate cu prevederile O.G.34/2013 privind organizarea , administrarea 

si exploatarea pajistilor permanente si modificarea Legii 18/1991, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legii 44/2018 pentru modificarea si completarea 

O.G.34/2013, Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesionare 

a pajistilor aflate in domeniul public , Legii 214/2011 privind organizarea , 

administrarea si exploatarea pajistilor, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legii 32/2019 , a zootehniei. 

          In baza art.36 , al. 1 al. 2, lit c, al.6, lit.a, art. 45, al. 3, art.123 si art. 115 al.1, 

lit. b din Legea  nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

H O T A R A S T E 
 

      Art.1. Se aproba concesionarea suprafetelor de pasune de 64,17 ha, proprietate 

publica a orasului Seini prin licitatie publica , dupa cum urmeaza : 



 

1. Pasunea de la Sabisa – 57 ha pentru ovine si caprine. 

2. La Cariera – 7,17 ha pentru bovine. 

 

 

             

Art.2. Se aproba studiul de oportunitate privind concesionarea pasunilor, caietele 

de sarcini si contractul cadru de concesionare in vederea atribuirii, conform 

anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.3. Se stabileste suma minima de pornire a licitatiei de 200 lei/ha/ an la 

pasunea de la Cariera si 100 lei/ha/an la pasunea de la Sabisa. 

 

Art.4. Termenul de concesionare este de 10 ani. 

 

Art.5. Primarul orasului Seini impreuna cu , Comisia de licitatii din cadrul 

Aparatului de specialitate al primarului orasului Seini vor duce la indeplinire 

prevederile prezentei hotarari. 

 

Art.6.  Prezenta se comunica : 

- Institutiei Prefectului Judetului  Maramures; 

- Primarului orasului Seini; 

- Membrilor comisiei ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Serviciului economic din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afiseaza. 

 

 

 

   Seini la 21.02.2019    
 

 

 

             Presedinte de sedinta,                                                       Contrasemneaza    

                                                                                                      Secretar,  Bud Ioan 
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