
 

 

 
 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E A   NR. 26/2020  
privind aprobarea închirierii suparafețelor de pășune aflate în proprietatea privată a 

municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale în vederea organizării pășunatului 
 

Consiliul local al municipiului Târgu Secuiesc,judeţul Covasna, 
             Văzând referatul de aprobare al domnului primar privind aprobarea închirierii suparafețelor 
de pășune aflate în proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc către deținătorii de animale 
în vederea organizării pășunatului,  
 În baza art.9 din O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu 
modificările și completările ulterioare,  a H.G nr.1064/2013  privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, al Ordinului nr. 544/2013 al Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte,  
             Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Târgu Secueisc nr. 33/2016  privind 
modificarea anexelor nr.1 şi nr. 2 la HCL nr. 26/2015,  
 În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c. coroborat cu art.129 alin.(6) lit. a.,  art. 139 alin. (3) lit.g) 
și art. 196 alin. (1) lit. a. din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  
 

H OTĂRĂȘTE :  
 Art.1. – Se aprobă închirierea prin atribuire directă, sau după caz, prin licitaţie publică a 
suprafețelor de păşune, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, în vederea organizării 
pășunatului, identificate în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Se aprobă documentația pentru ofertanţi privind închirierea prin atribuire directă a 
păşunilor, proprietatea privată a municipiului Târgu Secuiesc, conform anexei nr.2, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art. 3.- În cazul suprasolicitării trupurilor de pajiști disponibile, se aprobă proceda 
închirierii prin licitație publică și caietul de sarcini privind închirierea prin licitație publică a 
pășunilor proprietate privată a municipiului, conform anexei nr.3,  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
           Art. 4. - Se împuterniceşte Primarul municipiului Târgu Secuiesc să semneze contractul de 
închiriere  pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul privat al municipiului Târgu Secuiesc. 
         Art. 5.- Se constituie Comisia de atribuire pentru închirierea păşunilor proprietate privată a 
Municipiului Târgu Secuiesc în următoarea componenţă: 

Președinte -Derzsi Gyula, viceprimar  
Secretar -Keresztes László, referent superior 
Membrii:  - Kovács Éva, consilier superior  
                 - Kolumbán Boglárka, consilier juridic 
                 - Becsek Antal, consilier superior. 

      Art.6.- Primarul municipiului Târgu Secuiesc, împreună cu comisia de atribuire, vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 

        Târgu Secuiesc, la 13 februarie 2020 
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