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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL 

VALEA DOFTANEI 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea  închirierii prin licitaŃie publică  a pajiştilor (pasunilor alpine)  din 
patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a Referatului privind oportunitatea închirierii , 
a Regulamentului procedurii de licitatie,  Rapoartelor de evaluare, DocumentaŃiei de atribuire, 
Caietului de sarcini , Contractului de inchiriere – model cadru, Calendarului procedurii şi a 
Comisiei de evaluare a ofertelor,  Comisiei de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii 

contractelor de inchiriere a pajistilor(pasunilor alpine), aflate in proprietatea privata a 
comunei Valea Doftanei în suprafaŃă de 3067,0321  ha 

      
Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova 
Având în vedere : 

• Proiectul de hotărâre  cu privire la aprobarea  închirierii prin licitaŃie publică a pajiştilor (pasunilor 
alpine)  din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei, a Referatului privind oportunitatea 
închirierii ,a Regulamentului procedurii de licitatie,  Rapoartelor de evaluare, DocumentaŃiei de 
atribuire, Caietului de sarcini , Contractului de inchiriere – model cadru, Calendarului procedurii şi a 
Comisiei de evaluare a ofertelor,  Comisiei de solutionare a contestatiilor, în vederea atribuirii 
contractelor de inchiriere a pajiştilor(pasunilor alpine), aflate in proprietatea privata a comunei Valea 
Doftanei în suprafaŃă de 3067,0321 ha; 

• Expunerea de motive a dlui Oceanu Adrian -Viceprimarul comunei Valea Dofatnei la acest proiect de 
hotărâre; 

• Referatul de specialitate al compartimentului  investitii şi achiziŃii publice  din cadrul  Aparatului de 
specialitate al Primarului comunei  Local Valea Doftanei; 

• Prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea,admninistrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 

• Hotărârea nr.28/ 29.05.2013 a  Consiliului Local Valea Doftanei cu privire la trecerea unor bunuri  
din   patrimoniul public  în patrimoniul  privat  al comunei Valea Doftanei   ; 

• Prevederile  Ordinului   Nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităŃii 
de îmbunătăŃire şi exploatare a pajiştilor la nivel naŃional, pe termen mediu şi lung, 
În temeiul art.36, alin.(1),alin(2), lit.c şi alin(5),lit.a  ,art.45,alin (3)  şi art 123  din Legea nr.215/2001, 

privind administratia publica locala, republicata, 

               HOTARASTE: 

 

 Art.1. Se aprobă  oportunitatea  închirierii  pajiştilor (paşunilor alpine) proprietate privată  a  
comunei Valea Doftanei , conform anexei  nr.1 - parte integrantă din prezenta  hotărâre . 

 Art.2. Se aproba  închirierea  prin licitaŃie publică a pajiştilor (pasunilor alpine)  proprietate 
privată  a  comunei Valea Doftanei în suprafaŃă totală de 3067,0321  ha  conform anexei  nr. 2 - parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Se aprobă Regulamentului procedurii de licitaŃie conform anexei nr.3 parte integrantă din 
prezenta hotărâre . 
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Art.4. Se aprobă Rapoartele  de  evaluare al pajiştilor (pasunilor alpine)  ce se închiriează , 
conform anexei nr.4- parte integrantă din prezenta  hotărâre . 

Art.5. Se aproba Documetatia de atribuire privind închirierea  prin licitatie a pajiştilor(pasunilor 
alpine) conform anexei nr.5 parte integrantă din prezenta  hotărâre.. 

Art.6. Se aproba Caietul de sarcini al închirierii - conform anexei nr.6 - parte integrantă din 
prezenta  hotărâre  . 

Art.7. Se aproba Contractul de închiriere – model ,conform anexei nr.7 - parte integrantă din 
prezenta  hotărâre. 

Art.8. Se aprobă calendarul procedurii privind închirierea pajiştilor(păşunilor alpine) aflate în  
proprietatea privată a comunei Valea Doftanei  , conform anexei nr.8 - parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.9 . Se stabileşte  petul de pornire la licitaŃie  de  51,6  lei/ha/an. 

Art.10. Se stabileşte  pasul  de licitaŃie  de 5 lei/ha . 

Art.11. Termenul  închirierii este de la data semnării contractului  până la 31.12.2013 cu drept de 
prelungire ,cu încadrarea în prevederile legilor în vigoare.  

 Art.12. Comisia de evaluare a ofertelor,  în vederea atribuirii contractelor de închiriere a 
pajistilor(pasunilor alpine) va fi formată din : 

 Feticu Adrian-Dorin  - presedinte -consilier local  
 Bîtu Gheorghe –secretar–consilier local   
Muntenu Mihaela- membru – din aparatul de specialitate al Primarului  
Rîjnoveanu Maria -membru – din aparatul de specialitate al Primarului 
Un reprezentant al Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova-membru. 

Art.13. Membrii supleanti pentru membrii comisiei de evaluare sunt: 
Manea Ion - presedinte -consilier local; 
Bucur Vasile  -secretar – consilier local ; 
Stanciu Cosmina - membru – din aparatul de specialitate al Primarului  
Rîjnoveanu Cristina  -membru – din aparatul de specialitate al Primarului 
Un reprezentant al Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova-membru. 

Art.14. Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare va fi format din: 
1.Vlad Claudia-auditor; 
 2.Jitaru Ileana. 

Art.15. Comisia de soluŃionare a contestaŃiilor  va fi formată din : 
Branciog Tudor  -presedinte- consilier local; 
Savu Daniel –secretar – consilier local ; 
Muşat Adriana - membru – din aparatul de specialitate al Primarului  
Stanciu Mirela  -membru – din aparatul de specialitate al Primarului. 
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Art.16.  Membrii supleanti pentru membrii comisiei soluŃionare a contestaŃiilor   sunt: 

Costea Lucian Vileford –presedinte- consilier local; 
Dragan Viorel –secretar- consilier local ; 
Clinci Liliana  - membru – din aparatul de specialitate al Primarului  
Costea Daniela   -membru – din aparatul de specialitate al Primarului 
 Art.17. Pentru activitatea depusa persoanele din cadrul comisiei de evaluare, secretariatul tehnic 
şi comisia de solutionare a contesatiilor vor primi o indemnizatie în suma de 22,93 lei/ora conform 
adresei  INS.  

Art.18. Primarul comunei Valea Doftanei,împreună cu comisiile stabilite la art.12-16  din 
prezentul proiect de hotărâre ,vor duce la îndeplinire prevederile acestuia 

                                           

Valea Doftanei 
 29.05.2013 
 Nr.  29                                            

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ, 
Consilier Local 
Adrian Oceanu 

 
                                             
                 

                                                                                                              
Contrasemnează 

pSecretarul comunei 
Valea Doftanei 

  Şef birou , 
Maria Rijnoveanu  

 


