
1

ROMANIA
JUDEŢUL MURES

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                                         

                                      H O T A R Â R E A   Nr.32
                                                din 17 iunie 2014

pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârii Consiliului Local nr.15 din  19.03.2014 
privind închirierea trupurilor de păşune în suprafaţă totală de 77,44 ha situate în 

proprietatea privată a comunei Livezeni.

       Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

       Având in vedere lucrarea de digitizare întocmită pe hărţile APIA, a trupului de păşune
prevăzut în anexa nr.1, din care a rezultat  suprafaţa de 17,61 ha,diferenţa de teren respectiv 
5,83 ha  având categoria de folosinţă livadă,
       Potrivit prevederilor:

- OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea legii fondului funciar nr.18/1991,

-H.G.R. nr.1064/2013  privind normele metodologice pentru  aplicarea prevederilor 
OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,

- Regulamentul cadru de închiriere a bunurilor mobile proprietatea publică şi privată 
a comunei Livezeni, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/27.02.2014,

Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi d) şi ale art. 45 coroborat cu art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,
                                                          h o t ă r ă ş t e :

        Art.1. Anexa nr.1 la  H.C.L. nr.15 din data de 19 martie 2014 privind închirierea 
trupurilor de păşune în suprafaţă totală de 77,44 ha situate în proprietatea privată a comunei 
Livezeni,se modifică şi va avea următorul conţinut:Suprafaţa de teren din  lot nr.3 situată în 
satul Livezeni, identificată conform registrului agricol RA T3VOL 1 POZIŢIA 001,se  
modifică de la suprafaţa de 23,44 ha la suprafaţa de  17,61 ha teren cu destinaţie păşunea 
oilor.
       Se modifică  suprafaţa totală de păşune de la 77,44 ha  la suprafaţa de 71,61 ha.

     Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr.15/2014, rămân în vigoare.

     Art.3.Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare si  se va comunica :
- Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
- Primarului comunei Livezeni
- D-lui Nagy Gergely

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează,
             Orban Sandor                                                                              secretar
                                                                                                            Hangan Aurelia
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                                                           R   A  P  O  R  T

privind propuneri pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârii Consiliului 
Local nr.15 din  19.03.2014 pentru  închirierea trupurilor de păşune în 
suprafaţă totală de 77,44 ha situate în proprietatea privată a comunei 

Livezeni.

          

        Prin hotărârea Consiliului Local Livezeni nr.15 adoptată în data de 19 

martie 2014 s-a aprobat   pentru păşunatul oilor în satul Livezeni,suprafaţa de 

23,44 ha păşune identificată conform registrului agricol RA T3VOL 1 

POZIŢIA 001.

        Ulterior au fost întocmite lucrări de digitizare pe hărţile APIA şi s-a 

constatat că  suprafaţa susmenţionată este mai mică ,existând  o diferenţă de 

5,83 ha care are categoria de folosinţă livadă.

        După eliberarea titlului de proprietate nu au fost întocmite lucrări 

topografice ,diferenţa de suprafaţă regăsindu-se în alt bloc fizic având 

categoria de folosinţă livadă.

      Propunem spre aprobare modificarea suprafeţei  de păşune înscrisă în 

anexa l din satul Livezeni,de la 23,44  ha, la 17,61 ha şi modificarea 

suprafeţei totale de la 77,44 ha la suprafaţa de 71,61 ha.

                                                           INTOCMIT,
                                                      TĂTAR  MIHAIL


