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HOTĂRÂREA NR.72 
 

 Privind  modificarea cuantumului redevenței pentru suprafața de 333,5 ha   
   pășune ce aparține domeniului public al orașului Costești, concesionată  
                        prin Contractul de concesionare nr.6260/2011 
 

 
 

Consiliul Local al orașului Costești, județul Argeș, întrunit în ședința 
ordinară în ziua de 23.12.2019;  

 Având in vedere: 
- Referatul de aprobare nr.23107/16.12.2019, întocmit de domnul primar al 
orașului Costești, ing.Baicea Ion, privind modificarea cuantumului 
redevenței pentru suprafața de 333,5 ha pășune ce aparține domeniului 
public al orașului Costești, concesionată prin Contractul de concesionare 
nr.6260/2011: 
-raportul de specialitate privind modificarea cuantumului redevenței pentru 
suprafața de 333,5 ha pășune ce aparține domeniului public al orașului 
Costești,concesionată prin Contractul de concesionare nr.6260/2011 
înregistrat sub nr.23114/16.12.2019, întocmit de doamna ing.Gruianu 
Rodica și domnul Oprea Gheorghe Gabriel-consilier juridic: 
-Decizia etapei de încadrare nr.808/11.12.2019,emisă de Agenția pentru 
Protecția mediului Argeș: 
-Hotărârea Consiliului județean Argeș nr.306/2018, privind aprobarea 
prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei 
pe anul 2019: 

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

-HG. 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; 
 
 



Văzând prevederile : 
- art.129 alin.(2) lit.”c,, alin.(6) lit.,,c”, art.136 alin.(8), art.139 alin.(3) lit.”g”, 
art.196 alin.(1) lit.”a” din  OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu 
completările ulterioare; 
           Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Costești; 

  În temeiul dispozitiilor art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind 
Codul Administrativ, cu completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
    Art.1 Se aprobă modificarea cuantumului redevenței pentru suprafața       
de 333,5 ha pășune ce aparține domeniului public al orașului Costești, 
concesionată prin Contractul de concesionare nr.6260/2011 la nivelul 
sumei de 180 lei/ha/an. 
    Art.2 Se împuternicește primarul orașului Costești să semneze actul 
adițional privind modificarea redevenței la Contractul de concesionare 
nr.6260/2011 . 
    Art.3 Cu data emiterii prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare în acest 
sens își încetează aplicabilitatea. 
    Art.4 Prezența hotărâre se comunică prin grija secretarului general 
către: 
-Instituția Prefectului Argeș; 
-Primarul orașului Costești; 
-Biroul Registrul Agricol cadastru-relații cu publicul. 
-Compartimentul dezvoltare locală și achiziții publice 
-Serviciul Buget contabilitate-impozite și taxe locale . 
 

Dată astăzi:23.12.2019  
                                                          contrasemnează secretar general oraş 

      Chiriţă Iuliana 
 

        
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                     GRIGORE BARBU 
 
 

  
 


