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CONSILIUL JUDEŢEAN                         
 
 

 
R O M Â N I A 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti  

în judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2018 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean 
Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
 Văzând Adresa nr. 94/ 11 ianuarie 2018 a Direcţiei pentru Agricultură judeţeană 
Maramureş; 
 În baza prevederilor art. 6, alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 
1991, norme aprobate prin H.G. nr. 1064/ 2013; 

Ţinând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa 
decizională în administraţie publică, republicată; 
 În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se stabileşte preţul mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul 
Maramureş la 58 lei/ tonă masă verde,pentru anul fiscal 2018 . 

Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: 
- Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; 
- Direcţiei juridice şi administraţie publică; 
- Direcţiei economice şi patrimoniu; 
- Direcţiei pentru Agricultură judeţeană Maramureş; 
- Consiliilor locale din judeţul Maramureş. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Gabriel Valer Zetea 
 

                                                                                        Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                SECRETAR AL JUDEŢULUI 
                                                                                                         Aurica Todoran 
  

Baia Mare, __ februarie 2018 
Nr. ____ 
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                 R O M Â N I A 
        JUDEŢUL MARAMUREŞ 
         CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcţia juridică şi administraţie publică 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde 

obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş,  pentru anul fiscal 2018 
 
 
  Potrivit art. 6, alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/2013 norme aprobate prin H.G. nr. 1064/ 2013 
„valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre 
producţia anuală disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în 
condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene.” 

Prin Adresa nr. 94/ 2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 
Maramureş, însoţită de Nota de fundamentare se comunică preţul mediu al 
tonei de masă verde în cuantum de 58 lei/ tonă. 

Prevederile legale menţionate mai sus, precum şi prevederile art. 91, 
alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice 
locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, constituie 
temeiul legal al adoptării acestui proiect de hotărâre. 

 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Ioan Dragoş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baia Mare, _________ 2018 
 



 
       R O M Â N I A 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
     P R E Ş E D I N T E 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde 

obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2018 
 
 

Administrarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor 
administrativ teritoriale se face de către consiliile locale cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. 

Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea optimă a 
pajiştilor şi protecţia mediului se pot încheia contracte de închiriere sau 
concesiune cu asigurarea încărcăturii optime de animale. 

  Potrivit art. 6, alin. (4) din Normele metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiștilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/2013 norme aprobate prin H.G. nr. 1064/ 2013 
„valoarea ierbii disponibile pentru animale reprezintă produsul dintre 
producţia anuală disponibilă de iarbă şi preţul mediu al ierbii stabilit, în 
condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene.” 

Prin Adresa nr. 94/ 2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană 
Maramureş, însoţită de Nota de fundamentare se comunică preţul mediu al 
tonei de masă verde în cuantum de 58 lei/ tonă. 

Faţă de cele de mai sus supun plenului spre adoptare proiectul de 
hotărâre privind stabilirea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe 
pajişti în judeţul Maramureş, pentru anul fiscal 2018 aşa cum a fost întocmit. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Gabriel Valer Zetea 

 
 
  

Baia Mare, _________ 2018 
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