
 1 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
                                                                      
 
 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind completarea anexei nr. 1  la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia 
 nr. 17/28.02.2014 privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a pajiștilor aflate în 

 proprietatea comunei Bănia, judetul Caras Severin, crescătorilor de animale 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil  şi raportul comisiei de 

specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia; 
In baza prevederilor  art.14 și art. 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
In temeiul prevederilor art.3 lit. ,,b” și ,,d”; art.9 alin.(1) din  Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013, privind organizarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si complectarea Legii nr.18/1991.  
Având în vedere și prevederile art.4, art. 6 al.(1), al.(3), al.(4) și al.(7), și art. 8 al.(3) din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 11 decembrie 2013.  

Văzând și prevederile Codului Civil;  
Luînd în considerare și prevederile Ordinului MADR nr. 544 din 21 iunie privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale 

pe hectar de pajişte.  
Văzând și anexa nr. 2 la Ordinul MADR nr.  407 din 31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a 

suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor.  
In baza  prevederilor art.36 al.(1) si al.(2), lit. ,,c” si ,,e”, alin. (5), lit. b),art.45 alin.(1),art. 115 alin.(l), lit.b) și art. 123 al.(2)din Legea 

nr.2l5/2001 privind administratia publica locala, republicata în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Articol unic: Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bănia nr. 17/28.02.2014 privind aprobarea inchirierii prin 
licitație publică a pajiștilor aflate în proprietatea comunei Bănia, judetul Caras Severin, crescătorilor de animale, se completează și 
se înlocuiește cu Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.  

 
   

 BĂNIA la 18.03.2014 
Nr. 24     

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

 
Surulescu Rozalia 

          
          Contrasemnează 

Secretar 
Pavel Marin 
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ANEXA nr.1 

la Hotărârea Consiliului Local Bănia nr.24/18.03.2014 
(Înlocuiește Anexa nr.1 la HCL Bănia nr.17/28.02.2014) 

 
 
 
 

LISTA  
pajiștilor proprietatea publică sau privată a comunei Bănia care 

pot fi închiriate prin licitație publică crescătorilor de animale 
 
 

Nr. crt.  Denumirea locului  Nr. blocuri  fizice  Suprafața –Ha- 
1 Vindereul Mare  299%, 2065 8.24 
2 Vindereul Mic  2065, 2121% 4.16 
3 Țînțora 2048, 302, 303%, 304%, 2080 10.58 
4 Băniuța  2122 0.45 
5 Dosul Gabrovățului  2096 0.92 
6 Ob. Valea Mare  800, 817, 801 43.26 
7 Tîlva Gabrovățului  448 6 
8 Cracul Între Văi  819, 426, 2051 5.29 
9 Zmulma 1887, 768 4.32 

10 Vârșeț 455, 2160, 1802, 2149 24.83 
11 Izlaz Gîrbovăț  415, 2092, 1423, 418, 751,  417, 492, 1956, 421, 

420, 419, 604, 756, 1998, 1996, 422, 750, 755 
90.1 

12 Izlazul Pădurii Gîrbovăț  1940, 1942, 838, 468, 1837,  835, 1937, 834, 
1777, 1966, 561, 2047, 446, 2045, 1874, 1995 

45.16 

X  TOTAL:  X  243.31 
 

Notă: În măsura în care se vor identifica și alte pajiști libere, necuprinse în blocurile fizice și care pot fi utilizate ca pășuni, acestea se vor închiria la 
cerere, prin licitație, crescătorilor de animale. Majorarea cu 10 până la 20 % pentru a crea o rezervă de furaje în situaţia în care producţia estimată nu se 
realizează datorită secetei, se va face din pașunile marginale celor prevăzute în anexa de mai sus, neincluse în blocurile fizice,  pentru a fi curățate de 
utilizatori.  
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