
ROMANIA
JUDETUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL GAUJANI

HOTARARE
privind aprobarea   procedurii  de inchiriere a pasunilor, a Regulamentului   de

organizare a pasunatului, precum si de exploatare  a pasunilor de pe raza
administrativ teritoriala a comunei Gaujani

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAUJANI, avand in vedere:
-referatul  compartimentului „registrul agricol” inregistrat sub nr.

3917/21.09.2018 intocmit de domnul Ciocan Ionel – consilier principal in cadrul
aparatului de specialitate al Primarilui comunei Gaujani;

-expunerea de motive  a primarului comunei Gaujani nr. 3918/21.09.2018;
-Hotararea  Consiliului Judetean Giurgiu pentru aprobarea  pretului mediu/tona

masa verde obtinuta din exploatarea  pajistilor permanente, pentru anul 2018;
-prevederile  OUG 34/2013   privind  organizarea, administrarea  si exploatarea

pajistilor permanente  si pentru modificarea si completarea  Legii fondului  funciar nr.
18/1991;

-Ordinul nr. 407/2013  pentru aprobarea contractelor cadru  de concesiune si
inchiriere a suprafetelor de pajisti  aflate in domeniul  public/privat  al comunelor,
oraselor, respectiv al municipiilor;

- Hotararea Guvernului Romaniei  nr. 1064/2013 privind  aprobarea Normelor
metodologice pentru  aplicarea prevederilor  OUG nr. 34/2013 privind  organizarea,
administrarea  si exploatarea pajistilor permanente  si pentru modificarea si completarea
Legii fondului  funciar nr. 18/1991

- Ordinul nr. 544/2013  privind metodologia de calcul  al incarcaturii optime  de
animale  pe hectar  de pajiste;

-prevederile Legii nr. 72/2002  privind zootehnia , cu modificarile si completarile
ulterioare;

-raportul comisiei  economice, pentru dezvoltare regionala, integrare europeana,
amenajarea teritoriului, urbanism, investitii;

-raportul comisiei juridice  si de aparare a ordinii  publice;
-prevederile art. 36 alin. 3, litera c, alin 5, litera b, din Legea 215/2001

republicata;
In temeiul art 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

republicata,

H O T A R A S T E:

Art.1.- Se aproba inchirierea prin atribuire directa a suprafetei de 160,08 ha
teren  pasune si 31,02 ha plantatie duzi apartinand domeniului privat al comunei
Gaujani, terenuri prevazute in anexa 1.

Art.2.-Se aproba documentatia  de atribuire privind inchirierea, conform anexei
2, care face parte integranta din prezenta hotarare.



Art.3.-Se aproba   „Regulamentul de organizare a pasunatului, precum si de
exploatare  a pasunilor de pe raza administrativ teritoriala a comunei Gaujani” conform
anexei  3, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 4.- Aprobă capacitatea de păşunat pentru păşune , conform anexei nr. 4, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Modelul contractului de închiriere ce se va încheia cu ofertantul declarat
câştigător este cel aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
407/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor
de pajişti aflate în domeniul public privat al comunelor,oraşelor, respectiv municipiilor.

Art.6.- Durata închirierii este de sapte ani, începând cu data semnării contractului.
Art.7.- Preţul de inchiriere este de 162,50 lei  adica 50% din valoarea masei verzi

pe hectar calculată în funcţie de preţul mediu /tona de masa verde, stabilit de Consiliul
Judeţean Giurgiu

Art.8.-Primarul comunei si referentul cu atributii in domeniu vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari, iar secretarul comunei o va comunica celor in
drept si o va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul primariei si pe site-ul
oficial www.primariagaujani.ro .

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Petre Stelian
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