ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind initierea procedurii de închiriere a pajiştilor permanente, aflate în proprietatea privată
a comunei Pacureti , judeţul Prahova
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data de 25
februarie 2019:Vazand expunerea de motive nr.715 /2019 a primarului comunei si raportul de specialitate cu nr.
716/2019, intocmit de secretarul comunei Pacureti . jud. Prahova , la proiectul de hotarare privind initierea
procedurii de închiriere a pajiştilor permanente, aflate în proprietatea privată a comunei Pacureti , judeţul Prahova
.Având în vedere:- Ordinul nr.574/29.12.2009 , al Prefectului Prahova , privind trecerea in proprietate
private a comunei Pacureti , jud. Prahova a suprafetei de 336,86 Ha. Islaz communal ;prevederile art.9,alin.2 si
alin.2 1 din O.U.G nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 modificată și completată prin Legea
nr.44/2018precum şi a celor ale art. 6 alin.(1) din 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013;
Vazand
:Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al com.Pacureti ,
jud. Prahova .
Avizul favorabil al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), ale art. 45 alin. (3), art.115 alin.(1) lit.b) şi
art.123 alin.(1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
.
adopta prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1. (1)Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor disponibile , în suprafaţă de 336,86 ha,
din domeniul privat al comunei Pacureti , aflate în administrarea Consiliului local Pacureti , pentru anul 2019,
conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Inchirierea se va face prin atribuire directa proprietarilor (persoane fizice/juridice), domiciliate in Com.
Pacutreti , jud. Prahova , care au animalele inscrise in R.N.E. , in baza cererilor depuse la sediul primariei si in
functie de numarul de animale .
(3) Suprafetele de pajisti ramase in urma inchirierii prin atribuire directa , se vor inchiria prin licitatie
publica , organizata in conditiile legii.
Art.2. Se aprobă Referatul de oportunitate privind inchirierea pajiştilor , proprietate privată a comunei
Pacureti , prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3. Se aprobă *Regulamentul privind inchirierea păjiștilor proprietate privată a Comunei Pacureti* ,
conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.4. Se aprobă modelul Contractului de închiriere , conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5.Se aproba Caietul de sarcini privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafete din pajiștile
comunale, in situatia in care acestea nu sunt inchiriate prin atribuire directa ,- in functie de cererile de inchiriere
adresate primariei.
Art. 6. Se aproba intocmirea documentatiei necesare pentru închirierea prin atribuire directa sau prin
licitaţie publică a unor suprafete din pajiștile comunale,(,planuri topometrice , extras de carte funciara ) in functie
de cererile de inchiriere adresate primariei .
Art.7. Preţul de închiriere pajiştii este de 160 lei /ha/an.
Art. 8. Se împuterniceşte Primarul comunei Pacureti, jud. Prahova , domnul Grigore Andreescu, pentru
organizarea procedurii de atribuire şi semnarea contractului de închiriere
Art.9 Se stabilesc urmatorii consilieri care vor face parete din comisia de licitatie si comisia de contestatii :.
Comisia de licitatie .
DUCE IOAN -consilier local - membru ,
.DRAGHICI ADRIAN IONEL .-consilier local – membru
Comisia de depunere a contestatiilor
OPRESCU GHEORGHE -consilier local - membru ,
DUMITRESCU ION -consilier local - membru
.
Art.10 Comisia de analiză a cererilor de atribuire directa si de organizare a licitatiei privind inchirierea
pajistilor si comisia de contestatii, vor fi numite prin dispozitia primarului com. Pacureti . jud. Prahova .
Art.11. Prezenta hotarare va fi transmisa persoanelor si institutiilor interesate de secretarul comunei
Pacureti , jud. Prahova .
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
 D-l. DRAGHICI ADRIAN
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