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PROIECT 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA BECENI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pășune din 

proprietatea privată a comunei Beceni  

Consiliul Local Beceni; 

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al  primarului comunei Beceni, raportul compartimentului de 

specialitate și avizul  Comisiei de specialitate a Consiliului local;   

- HCL Beceni 28/31.03.2016 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiştile aflate pe raza comunei Beceni, 

- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de concesiune şi 

închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 

respectiv al municipiilor;  

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de 

animale pe hectar de pajiste; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 

nr.18/1991; 

În temeiul  art. 129, alin.(2), lit. c),  art. 139, alin. (3) lt „g” și  art. 196 alin.(1) lit.(a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1( 1) Se aproba închirierea, prin atribuire directă, a pajistilor proprietate privată a 

comunei Beceni, crescătorilor de animale din comuna Beceni, în funcție de numărul de 

animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor. 

 (2) Pajiștile comunale sunt  identificate  astfel: 

Nr. 
lot 

Suprafața HCL prin care a fost 
atestata la dom 

privat  

Tarla Parcela Nr. 
Cadastral/ 

C.F. 

Pretul/ 
an/ha 

Punctul 

1 7,7628 ha  
poziția 27 în HCL 

14/2009  
12 

1322, 1330, 1331, 
1334, 1328 

CF 21500  131  
 Islaz Fundul 

Ocii 

2 25 ha 
poziția 14 în HCL 

7/2012  
13 

1590-1603, 1605-
1621, 1640-1643 

CF 21505  131 Valea Puțului 

3 5,1197 ha 
poziția 12 în HCL 

7/2012 
12 1456 CF 21510 

 131 
Islaz Ocea 

4 5445 mp 
poziția 12 în HCL 

7/2012 
13 1500 CF 21513 

 131 
Islaz Ocea - 

partea stângă 
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Art.2 . (1)Crescătorii de animale pot depune cereri privind închirierea prin atribuire directă  în 

termen de 10 zile de la data publicării anunțului  privind atribuirea directă a pajiștilor. 

(2) Anunțul  prevăzut la alin (1)  va fi afișat la sediul Primăriei, publicat pe site și într-un ziar local. 

(5) Cererile se soluționează în termen de 5 zile de la expirarea termenului  prevăzut la alin. (1).  

Art.3. Se constituie comisia pentru analiza cererilor pentru închirierea pășunilor în următoarea 

componență: 

1. Voicu Ramona -președinte 

2. Țiboacă Ionel Cătălin- membru 

3. Sava Ion - membru 

Art.4. Se constituie comisia de contestații  pentru închirierea pășunilor în următoarea 

componență: 

1. Cârcei Elena- președinte 

2. Picu Alecsandra- membru 

3. Bârsan Ion Iulian- membru 

Art.5. (1) Cererile persoanelor interesate vor fi însoţite de următoarele documente:  

- adeverinţa de la medicul veterinar  din care să rezulte numărul de animale înscrise în Registrul 

național al exploatațiilor și starea de sănătate a animalelor 

- adeverinţa de la Primărie cu privire la numărul  de animale înscrise în registrul agricol  

Art. 6.(1) În cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeași suprafață de pajiște, au 

prioritate crescătoarii de animale care au deținut cu  contract de închiriere pe același 

amplasament, au plătit la zi chiria și au îndeplinit obligațiile prevăzute în contract. 

(2) În cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeași suprafață de pajiște și niciunul dintre 

solicitanți nu a deținut  contract de închiriere pe acest amplasament, au prioritate crescătorii de 

animale care dețin mai multe animale înscrise în RNE. 

Art.7. Se aprobă contractul cadru de închiriere, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 9 . Preţul închirierii este  stabilit prin amenajamentul pastoral. 

Art. 10. Durata contractului de închiriere este de 10 ani. 

Art.11. Se împuternicește viceprimarul al comunei Beceni pentru semnarea contractelor 

de închiriere. 

Art.12. Secretarul general al  comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va comunica 

autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 

      

     INIŢIATOR,    AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

Primar,                                           Secretar general al comunei, 

   Adrian Burlacu                                                Elena Cârcei 
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