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                                                              PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                                                                          NR.866/16.04.2019 

                                           privind  aprobarea concesionării pășunii comunale 

                     Primarul comunei Rus ,  
Având în vedere : 

- Cererea nr.1/10.04.2019 , depusă de Asociația Crescătorilor de Bovine Rus ( în continuare A.C.B. 

Rus) – prin care solicită concesionarea pășunii comunale pe o perioadă de 5 ani, cerere înregistrată la 

Primăria Rus  cu nr. 856/16.04.2019; 

- expunerea de motive a primarului comunei Rus nr. 862/16.04.2019 și Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea concesionării pășunii comunale, inițiat de primarul comunei Rus ; 

- raportul de specialitate  al secretarului comunei; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul C.L. Rus; 
                           -      prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările si completările ulterioare,  prevederile 

                    Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările  ulterioare ; 

                           -     prevederile  art.16 din Legea nr.32/2019- Legea zootehniei ; 
                           -     prevederile OUG Nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor  

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

      -     prevederile art.36, alin.(6), lit.(a), pct.(7) din Legea nr.215/2001,privind administratia publică locala , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  art.45 alin. (1) ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala , republicată. 

                                                                                    PROPUN : 

                     Art.1.  Se  aprobă concesionarea pășunii comunale aflate în administrarea unității administrativ- 
teritoriale Comuna Rus , prin atribuire directă către Asociația Crescătorilor de Bovine Rus , aceasta fiind singura care 

a depus cerere de concesionare pe unitatea de suprafață , nefiind necesară procedura concurențială.  

Art.2.  După adoptarea prezentei hotărâri , se va încheia un contract de concesiune cu  A.C.B. Rus , pe o 
perioadă de 5 ani , A.C.B. Rus îndeplinind condițiile impuse de art.16 , alin.(4) din Legea nr.32/2019- Legea 

zootehniei. 

                     Art.3.  Se  stabilește redevența de 150 lei/ha pe anul 2019,  pentru păsunea administrată de Comuna Rus 
și  concesionată. 

                     Art.4.  Suprafața pentru care se percepe redevența și taxa pe teren este de 152,13 ha pășune , care este 

întreținută și  eligibilă pentru depunerea de cereri de plată pe suprafață la A.P.I.A. în cadrul schemelor de plați care se 

aplică în agricultură în perioada 2015-2020.  
                     Art.5.   Efectivele de animale care se învoiesc la păşunat în anul 2019 și care asigură încărcătura optimă 

de minimum 0,3 UMV/ha, se regăsesc în Anexa la cererea depusă de A.C.B. Rus .  
               Art.6.   Se stabilește ca perioadă de păşunat : 1 mai  2019- 15 noiembrie 2019. 
              Art.7.    Plata redevenței se va achita de către A.C.B. Rus după intrarea subvenției de la A.P.I.A. , iar  

taxa pe teren se va achita conform Codului fiscal și a prevederilor HCL Rus nr.44/2018 privind impozitele și taxele 

locale , cu modificările și completările ulterioare. 

                     Art.8. .Prezenta hotărâre se comunică la: 
                                     -Instituţia Prefectului -Județul SĂLAJ; 

                                     -Primarul comunei Rus; 

                                     -Se aduce la cunostință publică prin afișare și postare pe site: www.comunarus.ro ; 
                                     - A.C.B. Rus; 

                                     -Dosar ședință; 

                                     -Dosar hotărâri; 
INIȚIATOR ,                                                                                                    AVIZAT  pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                                                 Secretarul comunei  ,        

 PINTEA ALEXANDRU                                                                                        Bora Ioan-Marian 
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