ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitaţie public a pajiştilor din domeniul privat al comunei
Aluniş, judeţul Prahova

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă extraordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 1.369 din 10.03.2014 ;
Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei Aluniş nr. 1.370 din 10.03.2014 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente;
Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 11.12.2013 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;
Ordinul nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung;
Ordinul nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de
animale pe hectar de pajişte;
Prevederile Ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprimministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 407/2.051/2013 pentru
aprobarea contractelor-cadru de concesiune/ închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă Referatul de Oportunitate privind închirierea pajiştilor proprietate
privată a comunei Aluniş, în suprafaţă totală de 359,713 ha, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - (1) Se aprobă închirierea unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului privat al
comunei Aluniş, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, crescătorilor de animale, personae
fizice şi juridice având animalele înscrise în RNE (Registrul Naţional al Exploataţiilor) care
desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti.
(2) Termenul de închiriere este de 5 ani, începând cu data semnării contractului
de închiriere.
(3) Se stabileşte suma minimă de pornire la licitaţie de 65 lei/ha/an.
(4) Capacitatea maximă de păşunat se stabileşte la 2 UMV/ha.

Art.3. - Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţie, prevăzut în Anexa nr.2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. - Se aprobă Documentaţia de atribuire privind închirierea păşunilor, conform
Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. - Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii prevăzut în Anexa nr. 4, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aprobă Contractul de închiriere-model, prevăzut în Anexa nr. 5, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea păşunatului pe raza
comunei Aluniş, prevăzut în Anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul comunei
Aluniş şi de de compartimentele cu atribuţii în domeniu din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
Art.9. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
Aluniş şi pe site-ul oficial al comunei.
Adoptată astăzi, 04 aprilie 2014, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Maria Dumitru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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