
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA BORLEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea concesiunii prin atribuire directă a suprafeţei de 419,48 ha 

păşune acomunală aflată în domeniul public al comunei Borleşti către Asociaţia 
Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului” 

 
 

 Consiliul Local al comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 
 
 Luând act de adresa nr. 434/18.01.2013 transmisă de Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură Neamţ ; 
 Urmare a cererii înregistrată cu nr.1633/01.03.2013, formulată de 
Asociaţia Crescătorilor de Animale „Valea Nechitului” – singura asociaţie 
locală de creştere a animalelor de pe raza comunei, prin care solicită 
concesionarea unor suprafeţe de păşune comunală; 
 În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 214/15.11.2011 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor; 

- Ordinului MADR nr. 541/25.08.2009 pentru modificarea şi 
completarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen 
mediu şi lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, 
alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003; 

 - Ordinului MADR   Nr. 246 din 23 aprilie 2008 
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a 
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi 
naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea 
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate 
 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
acesteia, cu modificări şi completări ulterioare; 

- Legea nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată; 
 
  În temeiul dispoziţiilor art.  14 şi ale art.15 alin(2) din Legea nr. 
214/15.11.200 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, ale 



art. 36 alin(2) lit.c coroborat cu alin.(5) lit.a, ale art. 45 alin(3), art. 123 
alin(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificări şi completări ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art. 1 – Se aprobă  concesionarea prin atribuire directă, pe o perioadă 
de 10 ani a terenului aparţinând domeniului public al comunei – păşune, în 
suprafaţă de 419,42 ha, către Asociaţia Crescătorilor de Animale “Valea 
Nechitului”, identificat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 
 Art. 2 – Valoarea  redevenţei terenului concesionat, prevăzut la art. 1, 
este de 123 lei/ha/an pentru suprafeţele eligibile şi 10 lei/ha/an pentru 
suprafeţele neeligibile. 
 
 Art. 3 – Se împuterniceşte Primarul comunei Borleşti  să încheie şi să 
semneze contractele de concesiune şi să îndeplinească condiţiile de 
publicitate imobiliată prevăzute de lege. 
 
 Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
AXINTE IOAN 

 
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
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Nr.16/29.03.2013 
Adoptată cu un nr. de 15 voturi “pentru” 
 
 



Anexa nr. 1 la HCL nr.16/29.03.2013 
 
 
 

 
S I T U A Ţ I A  

 
Suprafeţelor de păşune concesionate prin atribuire directă Asociaţiei 

Crescătorilor de Animale “Valea Nechitului” 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire parcela Suprafaţa 
(HA) 

1. NECHIT 18,09 
2. BOBEICA DEAL - 

FLUTUR 
143,87 

3. CĂŢÂN 60 
4. LUNCA RUSENI 77,98 
5. ARMANU 44,38 
6. BORLEŞTI DE 

SUS 
37,39 

7. VATAVUL 12,00 
8. ULIOAIA 13,00 
9. BREAHNA 12,77 
 TOTAL 419,48 

 
 
 
 
 

PRIMAR, 
ILIUŢĂ VASILE 

 
 

 


