
                                 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUGHEA DE JOS 

JUDEȚUL ARGEȘ 

Str. Ion Marin Iovescu, Nr. 47, 

Cod poştal  117165, Bughea de Jos, România 

Tel/Fax: +4(0248)536808; +4(0248) 537480 

Web: www.primariabugheadejos.ro 

E-mail: primariabugheadejos@yahoo.com 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE                                                                                        

cu privire la aprobare concesionarea prin  licitatie publica  a 19,09 ha pasune, în punctul “Mlaca” ce 

aparţin domeniului   public al comunei  Bughea de Jos , judetul Args. 
  
 

         Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară în data de                    

25 februarie 2021; 

   Având în vedere :  

➢ referatul de aprobare nr.848/10.02.2021 întocmit de primarul comunei Bughea de Jos, județul Argeș 

➢ raportul de specialitate  nr.849/10.02.2021 întocmit de compartimentul registrul agricol din cadrul 

Primariei comunei   Bughea de Jos , judetul Arges. 

➢ Avizul comisiilorde specialitate  din cadrul Consiliului Local  al comunei Bughea de jos  

  Luând în considerare : 

O.U..G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 

modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

H.G. nr. 1064 / 2013 prv. aprobarea Normelor metodologice pt. aplicarea prevederilor OUG nr. 

34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată si completată prin H.G. nr. 78/2015; 

Ordinul M.A.D.R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajişte; 

Ordinul M.A.D.R. NR. 407/2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de concesiune şi închiriere a 

suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 

Ordinul MAPDR  nr. 541/2009 pentru modificarea si completarea Strategiei privind organizarea 

activitatii de imbunatatirie si exploatare a pajistilor la nivel national pe termen mediu si lung, aprobată prin 

Ordinul MAPDR 226/2003; 

Hotărârea Consiliului Judetean Arges nr. 58/23.12.2020 privind aprobarea prețurilor medii la 

principalele produse agricole, în vederea evaluării arendei pe anul 2021,  

 

În temeiul prevederilor art. 129, aliniatul (2), litera (c), alin (6), lit. „a”, art. 139, art. 196, alin. (1) lit.a 

din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

      Art.1. – Se aprobă Studiul de oportunitate, prezentat în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotarâre, întocmit în vederea iniţierii procedurii de concesionare prin licitaţie publică, a unei păsuni -  în 
suprafaţă de 19,09 ha, situate în  punctul “ Mlaca” comuna Bughea de Jos, judetul Arges. 

      Art.2. – Se aprobă documentatia de atribuire – caietul de sarcini, prezentată în Anexa nr. 2 ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, întocmită în vederea iniţierii procedurii de concesionare prin licitaţie publică, 

a unei păsuni  punctul „Mlaca”  în suprafată de  19,09 ha,  

      Art.3. – (1) Se aproba organizarea licitaţiei publice pentru concesionarea unei păsuni  în suprafată de 

19,09 ha teren păsune, ce aparţine domeniului public  al comunei  Bughea de Jos 

         (2) Durata concesiunii este de 5 ani. 

      Art.4. Se stabilește comisia pentru organizarea licitației publice prin dispoziția primarului comunei 

Bughea de Jos județul Argeș.   
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Art.5. – Taxa de participare la licitatie este de  150  lei, garantia de participare la licitație este de 2% din 

valoarea estimată a redeventei pe întreaga suprafață de pășune licitată respectiv suma de 115 lei iar 

contravaloarea caietului de sarcini este de 35 lei. 

    Art.6. – Se împuterniceste primarul comunei Bughea de Jos să ia toate măsurile legale și necesare în 

numele și pentru Consiliul Local al comunei Bughea de Jos în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune, 

și pentru semnarea contractului de concesiune. 

     Art.7. – Prezenta hotarâre se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului general și se transmite către: 

➢ Instituția Prefectului, județului Argeș 

➢ Compartimentul financiar  contabil 

➢ Compartimentul registrul agricol 

➢ Primarul comunei Bughea de Jos 

 

 

 

 

 

 

 
Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate 

     Consilier local,                                                                                                      Secretar general,            
Marcel Gavrilescu                 Bianca  State-Golumbeanu 
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Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13  voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abțineri. 

 

 

 

 

 

 


