
ROMANIA  

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

 
 

     HOTARAREA Nr.14 /2022    

      ===================================== 

privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor suprafete de pasune 

  
Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare; 

 Avand in vedere : 

-proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor 

suprafete de pasune. ; 

 -referatul de aprobare la proiectului de hotarare nr.1237/14.04.2022,avizul comisiei de 

specialitate de pe langa consiliul local nr.1238/14.04.2022,raportul compartimentului de 
resort din cadrul Primariei Valea Vinului nr.1239/14.04.2022, 

  Luand in considerare cererile depuse de 5 cetateni proprietari de animale din 

localitatea Valea Vinului pentru suprafata de 55 ha pasune ramasa neatribuita din trupul 

de pasune Raduri Valea Vinului in urma procesului de atribuire a pasunilor organizat in 

temeiul HCL nr.4/20.02.2019,precum si cererile depuse de 4 cetateni proprietari de animale 
din localitatea Marius pentru suprafata de 109 ha pasune aferente localitatii Marius ramase 

la dispozitia consiliului local ca urmare a adoptarii HCL nr.13/19.04.2022; 
   Tinand cont de prevederile art.9,alin.(2) din OUG nr.34/2013,privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991,modificata si completata,si de prevederile art.XII din 

contractul de inchiriere pentru suprafatele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei 
Valea Vinului, 

   Vazand Art.129,alin.(2),lit.c),art.139,alin.(3),lit.g) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificata si completata, 

    In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificata si completata, 
 

 

        HOTARASTE : 

 

 

Art.1- Se aproba inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pasune de 55 ha din 
trupul de pasune Raduri Valea Vinului,aflata la dispozitia consiliului local si in 

proprietatea privata a comunei Valea Vinului ,conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

         

Art.2.- Se aproba inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pasune de 109 ha 

din trupul de pasune Raduri Marius,aflata la dispozitia consiliului local si in proprietatea 
privata a comunei Valea Vinului ,conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.  

       

Art.3.- Durata de inchiriere a contractleor de inchiriere se stabileste la 7 ani ,incepand cu 

data semnarii contractului de inchiriere. 

Art.4.- Pretul de inchiriere pentru suprafetele de pasune inscrise la art.1 si 2 din prezenta 

hotarare se stabileste la valoarea  de  100 de lei/ha/an  la care se mai adauga taxa pe teren 

asa cum este prevazuta in Codul fiscal; 

Art.5.-(1).Se aproba la cererea celor interesati care au in chirie suprafete de pasune 

atribuite in temeiul HCL nr.4/20.02.2019,prelungirea contractelor de inchiriere prin act 

aditional pe o perioada de 4 ani incepand cu data adoptarii prezentei hotarari. 

(2) –Actele aditionale care se vor incheia pentru prelungirea contractelor de inchiriere se vor 

insusi de catre consiliul local prin hotarare de consiliu. 



Art.6.–Cu ducere la indeplinire a masurilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei si compartimentul agricol din cadrul Primariei Valea Vinului.   

Art.7. - Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Satu Mare si celor 

interesati de catre secretarul comunei.  

 

      Valea Vinului,19.04.2022 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA     CONTRASEMNEAZA     
POP GEORGEL-VLADUT      SECRETAR GENERAL UAT   
        OROS ALEXANDRU  
 

 
 

 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin,(1) si (3) 

din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ, 

 Nr.total al consilierilor in functie – 11 

 Nr.total al consilierilor prezenti –  11 
 Nr.total al consilierilor absenti –  0 

 Voturi pentru  _________ 11 

 Voturi impotriva _______ 0 

 Abtineri _______________ 0 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA  

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

 
       = P R O I E C T = 

     HOTARAREA Nr.14 /2022    

       ================================= 

privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor suprafete de pasune 

  
      

 

Consiliul local al comunei Valea Vinului,judetul Satu Mare; 

 Avand in vedere : 

- proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor 

suprafete de pasune. ; 
 -referatul de aprobare la proiectului de hotarare nr.1237/14.04.2022,avizul comisiei de 

specialitate de pe langa consiliul local nr.1238/14.04.2022,raportul compartimentului de 

resort din cadrul Primariei Valea Vinului nr.1239/14.04.2022, 

  Luand in considerare cererile depuse de 5 cetateni proprietari de animale din 

localitatea Valea Vinului pentru suprafata de 55 ha pasune ramasa neatribuita din trupul 
de pasune Raduri Valea Vinului in urma procesului de atribuire a pasunilor organizat in 

temeiul HCL nr.4/20.02.2019,precum si cererile depuse de 4 cetateni proprietari de animale 

din localitatea Marius pentru suprafata de 109 ha pasune aferente localitatii Marius ramase 

la dispozitia consiliului local ca urmare a adoptarii HCL nr.13/19.04.2022; 
   Tinand cont de prevederile art.9,alin.2) dinOUG nr.34/2013,privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991,modificata si completata, si de prevederile art.XII din 

contractul de inchiriere pentru suprafatele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei 

Valea Vinului, 

   Vazand Art.129,alin.(2),lit.c),art.139,alin.(3),lit.g) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificata si completata, 
    In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificata si completata, 

 

        HOTARASTE : 

 

Art.1- Se aproba inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pasune de 55 ha din 
trupul de pasune Raduri Valea Vinului,aflata la dispozitia consiliului local si in 

proprietatea privata a comunei Valea Vinului ,conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

         

Art.2.- Se aproba inchirierea prin atribuire directa a unei suprafete de pasune de 109 ha 

din trupul de pasune Raduri Marius,aflata la dispozitia consiliului local si in proprietatea 
privata a comunei Valea Vinului ,conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.  

       

Art.3.- Durata de inchiriere a contractleor de inchiriere se stabileste la 7 ani ,incepand cu 

data semnarii contractului de inchiriere. 

Art.4.- Pretul de inchiriere pentru suprafetele de pasune inscrise la art.1 si 2 din prezenta 

hotarare se stabileste la valoarea  de  100 de lei/ha/an  la care se mai adauga taxa pe teren 

asa cum este prevazuta in Codul fiscal; 

Art.5.-(1).Se aproba la cererea celor interesati care au in chirie suprafete de pasune 

atribuite in temeiul HCL nr.4/20.02.2019,prelungirea contractelor de inchiriere prin act 

aditional pe o perioada de 4 ani incepand cu data adoptarii prezentei hotarari. 

(2) –Actele aditionale care se vor incheia pentru prelungirea contractelor de inchiriere se vor 

insusi de catre consiliul local prin hotarare de consiliu.  



Art.6.–Cu ducere la indeplinire a masurilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei si compartimentul agricol din cadrul Primariei Valea Vinului.   

Art.7.- Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Satu Mare si celor 

interesati de catre secretarul comunei.  

 

         Valea Vinului,14.04.2022 

 

      
 

INITIATOR : NEGREA GAVRIL STELIAN–VICEPRIMAR 

 

        AVIZEAZA DE LEGALITATE  

       SECRETAR GENERAL UAT  
       OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ROMANIA                                        

JUDETUL  SATU  MARE                                                                                                                                             

PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                

COMPARTIMENT  DE RESORT                  

Nr.1239/14.04.2022 
 

 

             RAPORT       

              =========================     

Asupra proiectului de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea 
unor suprafete de pasune 

  

 

             

   Având în vedere referatul de aprobare a viceprimarului comunei Valea Vinului, în 

calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului Local al 
comunei Valea Vinului  analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor suprafete 

de pasune, 
     Luand in considerare cererile depuse de 5 cetateni proprietari de animale din 

localitatea Valea Vinului pentru suprafata de 55 ha pasune ramasa neatribuita din trupul 

de pasune Raduri Valea Vinului in urma procesului de atribuire a pasunilor organizat in 
temeiul HCL nr.4/20.02.2019,precum si cererile depuse de 4 cetateni proprietari de 

animale din localitatea Marius pentru suprafata de 109 ha pasune aferente localitatii 

Marius ramase la dispozitia consiliului local ca urmare a adoptarii HCL nr.13/19.04.2022; 
   Tinand cont de prevederile art.9,alin.2) dinOUG nr.34/2013,privind organizarea, 

administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991,modificata si completata, si de prevederile art.XII din 
contractul de inchiriere pentru suprafatele de pajisti aflate in domeniul privat al comunei 

Valea Vinului, 

 Vazand Art.129,alin.(2),lit.c),art.139,alin.(3),lit.g) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, modificata si completata, 

     
    
   Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  juridic , propune Consiliului 

local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre privind analizarea si 

aprobarea cererilor pentru inchirierea unor suprafete de pasune 

  

  ,in cadrul sedintei ordinare din data de 19 aprilie 2022. 
 

 

         Valea Vinului,14.04.2022 

 

 
     Secretar  general comuna   

           Oros Alexandru Gheorghe 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Nr.1237/14.04.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE     

   ===================================                   

la proiectului de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor 

suprafete de pasune 
  

 

          

  Tinand cont de suprafata de pasune de 55 ha din trupul de pasune RADURI Valea 

Vinului ramasa neatribuita in urma procesului verbal de atribuire directa 

nr.371/28.02.2019,a suprafetei de 530 ha pasune proprietate privata a UAT Valea Vinului 
aprobat prin HCL nr.4/20.02.2019, 

   Avand in vedere faptul ca in urma adoptarii HCL nr.13/19.04.2022,prin care s-a 

aprobat  rezilierea prin acordul partilor a Contractului de inchiriere nr.492/07.03.2019, 

pentru suprafata de 109 ha pasune incheiat intre Primaria comunei Valea Vinului si 

Asociatia crescatorilor de animale Marius,suprafata de 109 ha aferenta satului Marius a 
ramas la dispozitia consiliului, 

   Pentru suprafata de 55 ha aferenta satului Valea Vinului s-au depus 5 cereri pentru 

atribuirea de pasune ,fiecare cerere este insotita de adeverinta eliberata de medicul 

veterinar care atesta efectivul de animale conform RNE, 

  De asemenea s-au depus 4 cereri pentru atribuirea directa a suprafetei de 109 ha 

pasune aferenta satului Marius ,fiecare cerere este insotita de adeverinta eliberata de 
medicul veterinar care atesta efectivul de animale conform RNE,    

    

  În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, am procedat la prezentarea și motivarea:    

    Proiectului de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor 
suprafete de pasune 
   

   

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta 

ordinara din data de 19 aprilie 2022, 

 

 

    Valea Vinului,14.04.2022                                                                     

        
 

            

     VICEPRIMAR ,     

     NEGREA GAVRIL STELIAN     

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.1238/14.04.2022 

 

 

             A V I Z          

        ===================     
la proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea unor 

suprafete de pasune 

 

       

   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de 14.04.2022,analizand proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea 
cererilor pentru inchirierea unor suprafete de pasune 

,a constatat urmatoarele: 

      Proiectul de hotarare privind analizarea si aprobarea cererilor pentru inchirierea 

unor suprafete de pasune,    

  a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare,conform art.9,alin.2) 
din OUG nr.34/2013,privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ,modificata si 
completata, si conform cu prevederile art.XII din contractul de inchiriere pentru suprafatele de 
pajisti aflate in domeniul privat al comunei Valea Vinului,  
si cuprinde masuri necesare si legale care trebuie indeplinite pentru analizare si dezbaterea 

proiectului de hotarare;         

                 
   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 

hotarare avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al comunei 

Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.    

    

 
 

            

        Valea Vinului,14.04.2022 

 

   

      Comisia permanenta: 
    Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 

      Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 

     Bran Vasile –Radu -membru; 

       Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 

        Fernea Marius –Roger –membru; 

    

 

 
 

       

 
 

 

  

 

 
 

 

 



  ANEXA nr.1 la HCL nr.14/19.04.2022 

 

 

 

 
 

Suprafata de 55 ha pasune RADURI Valea Vinului  

 

 

Nr.crt Nume si prenume 

solicitant 

Suprafata de 

pasune solicitata 

-ha- 

Efectivul de 

animale 

Suprafata de 

pasune aprobata 

-ha- 

1. MESAROS Raluca –Aurelia 

PFA 

12 ha  8 bovine  8 ha  

2. Fanea Sergiu 36 ha  36 bovine 32 ha 

3. POP Radu-Cornel  5 ha 5 bovine 5 ha 

4. OROS Alexandru 8 ha  4 bovine 4 ha  

5. NEGREA Alexandra-

Vasilica 

12 ha  6 bovine  6 ha 

6. TOTAL  73 ha  59  55 ha 

 

     

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL UAT   

  

POP GEORGEL-VLADUT     OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    ANEXA nr.1 la proiectul de HCL nr.14/19.04.2022 

 

 

 
 

Suprafata de 55 ha pasune RADURI Valea Vinului  

 

 

 

Nr.crt Nume si prenume 

solicitant 

Suprafata de 

pasune solicitata 

-ha- 

Efectivul de 

animale 

Suprafata de 

pasune aprobata 

-ha- 

1. MESAROS Raluca –Aurelia 

PFA 

12 ha  8 bovine  8 ha  

2. Fanea Sergiu 36 ha  36 bovine 32 ha 

3. POP Radu-Cornel  5 ha 5 bovine 5 ha 

4. OROS Alexandru 8 ha  4 bovine 4 ha  

5. NEGREA Alexandra-

Vasilica 

12 ha  6 bovine  6 ha 

6. TOTAL  73 59 55 

 

     
 

 

 

 

VICEPRIMAR        SECRETAR GENERAL UAT   

  

NEGREA GAVRIL STELIAN     OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXA nr.2 la HCL nr.14/19.04.2022 

 

 

 

 
 

Suprafata de 109 ha pasune MARIUS 

 

Nr.crt Nume si prenume 

solicitant 

Suprafata de 

pasune solicitata 

-ha- 

Efectivul de 

animale 

Suprafata de 

pasune aprobata 

-ha- 

1. BONAT Olimpiu-Calin PFA 55 ha  30 bovine  55 ha  

2. BONAT Gheorghe PFA 24 ha  36 bovine 24 ha 

3. BRETAN Costica-Ioan  20 ha 168 ovine 20 ha 

4. SOPOIAN Marius-Ionel 

PFA 

10 ha 4 bovine 10 ha  

5. TOTAL  109 ha 70 bovine si 

168 ovine 

109 ha 

 

     

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR GENERAL UAT   

  

POP GEORGEL-VLADUT     OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ANEXA nr.2 la proiectul de HCL nr.14/19.04.2022 

 

 

 

 
 

Suprafata de 109 ha pasune MARIUS 

 

Nr.crt Nume si prenume 

solicitant 

Suprafata de 

pasune solicitata 

-ha- 

Efectivul de 

animale 

Suprafata de 

pasune aprobata 

-ha- 

1. BONAT Olimpiu-Calin PFA 55 ha  30 bovine  55 ha  

2. BONAT Gheorghe PFA 24 ha  36 bovine 24 ha 

3. BRETAN Costica-Ioan  20 ha 168 ovine 20 ha 

4. SOPOIAN Marius-Ionel 

PFA  

10 ha 4 bovine 10 ha  

5. TOTAL  109 ha 70 bovine si 

168 ovine 

109 ha 

 

     

 

 

 

 

VICEPRIMAR        SECRETAR GENERAL UAT   

  

NEGREA GAVRIL STELIAN      OROS ALEXANDRU  

 

 


