
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES              
CONSILIUL LOCAL                  
            
 

HOTARARE  nr. 59 / 2016 
privind pasunatul pe pasunile alpine in sezonul 2016 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
 - Referatul de specialitate  nr. 13728 / 12.05.2016;  
 - Prevederile art. 36 alin. 2 lit. c din Legea 215/2001; 
   -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative; 

- Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 544/2013; 

- Avizul Comisiei economice; 

 In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001  
  
 

hotaraste : 

 
  Art. 1: In anul 2016 pasunile alpine apartinand domeniului public al municipiului Curtea de Arges se atribuie in 
vederea pasunatului crescatorilor de animale care le-au detinut si in anul 2015, in lipsa altor solicitari, mentinandu-se 
amplasamentele cu delimitarile din acel an dupa cum urmeaza: 

1.  Podul Giurgiului – Stana din Deal cu vecinatatile: 
-Nord – Judetul Sibiu; 
-Sud – Culmea muntelui Buda, Ocol Silvic Vidraru; 
-Est – Pasunea alpina Podul Giurgiului – Stana din Vale; 
-Vest – Judetul Sibiu, Culmea muntelui Buda. 
-Suprafata pasunabila 240 ha. 
-Dotari: 

-stana construita din temelie de piatra, pereti din barne de brad, acoperita cu sita avand patru camere cu 
o suprafata construita la sol de 63 m.p.; 

 -comarnic construit din barne de brad, acoperit cu sita; 
 -bordei construit din piatra si acoperit cu sita. 
2.  Podul Giurgiului – Stana din Vale cu vecinatatile: 
-Nord – Judetul Brasov; 
-Sud – Parau; 
-Est – Paraul Orzanelei, muntele Moldoveanu; 
-Vest – Podul Giurgiului – Stana din Deal. 
-Suprafata pasunabila 370,61 ha. 
-Dotari: 

-stana construita din temelie de piatra, pereti din barne de brad, acoperita cu sita, avand sase camere si o 
suprafata construita la sol de 176 m.p.; 

 -comarnic construit din barne de brad si acoperit cu sita, avand o suprafata construita de 79 m.p. 
3.  Naneasa, avand ca vecinatati: 
-Nord – muntele Jorjea; 
-Sud – Ocolul Silvic Vidraru; 
-Est – Ocolul Silvic Vidraru; 
-Vest – Muchea Ciocanu. 
-Suprafata pasunabila 103,85 ha. 
-Dotari: 

-stana construita din temelie de piatra, pereti din barne de brad si acoperita cu sita avand o suprafata 
construita la sol de 90 m.p.; 

 -comarnic construit din barne de brad si acoperit cu sita. 
Art. 2 Pretul pasunatului calculat pentru o incarcatura minima de 0,3 UVM la hectar este de 16 lei/ha. 
Art. 3 Pot fi admise la pasunat numai animalele ce apartin locuitorilor municipiului Curtea de Arges si care sunt 

inscrise in Registrul national al exploatatiilor. 
Art. 4 Drepturile si obligatiile partilor vor fi stipulate prin contractele de pasunat incheiate intre Municipiul Curtea 

de Arges reprezentat prin primar si crescatorul de animale sau reprezentantul crescatorilor de animale.   
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