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HOT RÂREAăănr.46 

Din 28.08.2015 
privind aprobarea inchirierii pasunii comunale proprietate privata a comunei Archis , catre 

CooperativaăAgricolaă“ăFERMIERULă”ăGroseni 
         
      Consiliul LocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă28.08.2015,  
ora 900 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă11 consilieri din totalul de 11 . 
 
                AVÂND ÎN VEDERE : 
     Proiectul de hotarare initiat de primar si avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului 
local , 
     Cererea formulata de catre Cooperativa Agricolaăă”FERMIERULă”ăGroseniă,ădinăsatulăGroseniă,ă
comuna Archis , privind inchirierea pasunii satului Groseni pentru pasunatul animalelor , 
     Informarile nr.16ăsiă17ăădină16.08.2015ăaleăAsociatieiăCrescatorilorădeăAnimaleă”ăFermierul”ă
Groseni , 
     Raportul de evaluare privind estimarea valorii juste a chiriei , 
     Prevederile OUG nr.34/23.04.2013 privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente 
și pentru modificarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991, actualizata ; 
     Prevederile HG. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
     Prevederile Ordinului M.A. nr.544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe 
hectar de pajiste; 
     Prevederile Ordinului M.A. nr. 407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a 
suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor; 
     PrevederileăHot râriiăConsiliuluiăJude eanăAradănr.ă271ădină22.12.2014ăprivindăstabilireaăpre uluiă
mediu/ton ălaămasaăverdeăob inut ădeăpeăpajişteăînăjude ul Arad; 
     PrevederileăStudiuluiădeăamenajareăaăp şuniiăcomuneiăArchişă(p şuneăşiăp şuneăcuăarbori)ăîntocmită
deăPROIECTăASă2002ăBucureştiăînăanulă2007;ăă 
     Prevederile art. 36 alin.2 lit.c,  alin. (5) lit b si art. 123 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privindăAdministra iaă
Public ăLocal ă,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
     Votul  „ăpentruă”ăa 10 consilieri ,   
 
           Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  

H O T ăRă ăŞăTăEă: 
 
        Art.1   Seă aprob  incepand cu data de 01.03.2016 , cu conditia renuntarii de catre Asociatia 
Crescatoriloră deă Animaleă ”ă Fermierul”ă Groseniă laă Contractulă nr.503/2012ă ,ă închiriereaă p suniiă
comunale,ăproprietateaăprivat ăaăcomuneiăArchis,  județul Arad, c treăcresc toriiădeăanimale asociati în 
Cooperativa Agricola “ FERMIERUL ”din satul Groseni , comuna Archis , județul Arad, pentru 
p sunatul animalelor si producerea de furaje,  in suprafata totala de 202,10 ha  . 
       Art. 2.  Se aprob ădurataăcontractuluiădeăînchiriereăpeăoăperioad ădeă7 (sapte)ăaniădeăzileăcalcula iă
de la data mentionata la art.1. 
       Art.3.   Seăaprob ăămodelulăContractuluiădeăȋnchiriere conform Anexei nr. 1 laăprezentaăHot r reă.        



       Art.4  (1)Pre ulăînchirieriiăesteădeă150ă(unaăsut ăcincizeci)ălei/ha/an,ăpentruăprimulăanădeăcontractă
2016/2017 calculat, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ădup ăurm toareaăformul ă(nr.ăhaăxăpre ăpeăha). 

(2) Începând cu anul doi de contract 2017-2018 pân ă laă finalizareaă contractuluiă pre ulă
contractuluiă prev zută maiă susă (150ă lei/an/ha)ă seă vaă majoraă cuă ună procentă deă 50%ă dină sumaă înă leiă
rezultat ă întreă diferen aă dintreă valoareaă sprijinuluiă financiară (SAPS)ă acordată deă Uniuneaă European ă
pentruăhectareleăeligibileălaăplat ăpentruăanulăcurentădeăcerereăşiăprimulăanădeăcontractă2016. 

(3) Înăaplicareaăprevederilorăalin.1.ăpentruădeterminareaăvaloriiăchirieiăseăvaărespectaăurm torulă
algoritm:    

CACC= (SAPS-1 – SAPS – 0):2 + 150, unde       

CACC – reprezint ăchiria/ha/anăcurent;ă 
SAPS – Schemaădeăplat ăpeăsuprafaţ ăpentruăhectareleăeligibile; 
SAPS-1 – reprezint ăsprijinulăUEăpentruăanulăînăcurs; 
SAPS-0 – reprezint ăsprijinulăUEăpentruăanul 1 de cerere 2015 

        Art.5  Contractul de închiriere, trebuie  modificat si adaptat conform  legislatiei in vigoare sau a 
altor situatii aparute pe parcursul executarii sale. 
        Art.6   Costurile privind intocmirea documentatiei  pentru intabularea in CF( inclusiv Ordin 
Prefect) a pasunii inchiriate si pentru Amenajamentul pastoral vor fi suportate de Cooperativa agricola 
”ăFermierulă”ăGroseniă.ă        
       Art. 7    SeăîmputerniceşteăPrimarulăcomuneiăArchişăs ăsemnezeăînănumeleăşiăpeăseama Consiliului 
LocalăArchişăcontractul de inchiriere ; 
       Art.8.   Prezenta Hotărâre se comunică : 

- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă, 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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