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3

HOTĂRÂREA NR.
privind aprobarca închirierii p ăşunilor aflate în domcniul privat al Comunci Ciorani
pcanul2O2O
.

Consiliul local al Comunci Ciorani, Judc ţul Prahova;
Având în vcdcrc:
- Referatul dc aprobarc nr. 3639/12.02.2019 al Primarului Conunei Ciorani,
prin care propune aproharca organiz ării păşunatului şi exploatării păşunilor aflate în domeniul
privat al cornunci Ciorani;
Raporttil dc specialilate îni-cgistrat sub nr. 3676/1 3.02.2020 întocmit de
compartimentul de spccialitate din cadrul aparatului de spccialitate al prirnarului;
- Prevederile art. 3. art.9 din Ordonan ţa dc Urgenţă a ()uvcrnWui nr. 3412013
privind organizarca, admi.nistrarca şi exploatarea paji ştilor permanentc şi pcntru modificarea şi
complctarca Legii fondului fwiciar nr. 18/1991, cu rnodifk ările şi completărilc ulterioarc;
- Prevederilc I Iot ărârii Guvcrnului nr. I 064/20 l 3 privind aprobarea Normelor
metodologicc pcntru aplicarea prevcdcrilor Ordonan ţci dc urgcnţă a (3uvemului nr. 34/20 1 3
privind organizarea adrninistrarca şi exploatarca paji ştilor permanentc şi pcntru modificarea şi
eompletarca Lcgii fondului ftinciar nr. 18/1991, cu modific ărilc şi completările ulterioarc;
- Prevcdcrile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al
încărcăturii optime de aniinale pe hectar dc paji şte, ale ()rdinului nr.40712051/2013 pcntru
aprobarea contractelor cadru dc concesiune şi inchiricrc a stiprafe ţelor de pajişti atlate în
domeniul public/privat aI comunclor, ora şelor, respcctiv al municipiilor, cu modiftc ările
ulterioarc;
ln tcmciul art 129, alin,( l) , alin.(2), lit.c), alin.(6), lit b). art. 139, alin.(3) lit.g),
art. 362, alin.(1) .. art.196 . alin.(1) , lit.a din 0.13.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.cu
modificările şi coinpletările tLltenoare;
HOTĂ RĂŞTE:
Art.1. Aprobă disponibilul dc păşuni pc unităţi de exploatare cc pot facc obiectul
închirierii începând cu anul 2020 şi încărcătura de animalc/ha/unităţi de explouturc . conforrn
anexei nr. 1 care facc partc integrant ă din prezenta hotărârc.
Art.2. Aprobă închirierea prin atrihuirc direct ă a trupurilor dc păşune din
anexa nr. 1, î.n conditiilc lcgii.
Att3 Aprobă prcţul pentru închiricrea trupurilor de p ăşunile prevzute în
- lci/ha/an.
anexa nr. l, rcspectiv_____
Art.4. Aprobă perioada dc închiriere, care va li dc 7 ani, rcspcctiv de la data
semnării contractului de c ătre ultima partc. până la data de 31 decembric 2027Afl.5 .Aprobă documentaţia de atribuirc cu privire 1a închiricrca trupurilor de
păşune prevăzute Ja art. l ,(studiul de oportunitate , caictul de sarcini,, contractul-cadru dc
închiricre, instrucţ iuni pentru ofcrtan ţi şi extrasc din amenajaincntul pastorâl pentru flccarc trup
dc paji şte în partc corelat cu obicctul contractului dc închiriere) , conforin anexei nr. 2. care face
partc integrant ă din hotărâre.
Art.6 (I) Sc constituie comisia dc atribtiire direct ă pentru închirierea păşunilor
proprietate privat ă a Comunci Ciorani . în urm ătoarea componcn ţă :

- Preşcdinte : Boiangiu Nichita Florian - administnitor public
- consi!ier local
- Membrii : Vîlcu Titi
- consilier local
Matachc Maria
- referent registrul agrico!
Trandafir Nina
- rcfcrcnt rcgistrul agricol secretar cu drept
Mihai Elena
dc vot

f Stabileştc componenţa comisiei dc rezcrvă pentru închiricrea prin
atribuirc directă a pajiştilor din proprictatea privat ă a Comunci Ciorani, în urmatoarea
componenţă:
- Voinea Oheorghc - consilier personal mal primarului - pre şedinte de
rczcrvă:
- Preda Dumitru - consilicr local - memhru rezerv ă;
- Muşat Adrian - loan conslier local - membru rezerv ă.
Art.7. lmputernice şte Primarut Comunci Ciorani s5 scmncze contractele de
închiriere.
ArL8 - Prezcnta hot ărre se poatc coatcsta dc cei interesa ţi la instanţa competentt
în termenul prev ăzut de 1ee.
Art.9. Prczenta hot ărre va fi dusă la îndeplinire de primarul localit ăţii, comisia
de evaluarc a ofertelor şi aparatul de specialitatc al primarului Art. 10 Prezenta se comunic ă, prin intermediul sccretarului Comunei Ciorani.
persoanclor, instituţiilor interesate precum şi pe pagina de intemet www.prim ăriaciorani.ro

Dată în Ciorani , azi
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PREŞEDINTE D ŞEDINŢĂ ,
Vasilc 1vacu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR CENERAL,
Nina Mirică

2020.

