
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind respingerea proiectului de hotarire pentru aprobarea studiului de oportunitate 
pentru inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in 

administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova; 

Vazind: 
- proiectul de hotarire privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 
inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in 
administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021; 
-discutiile purtate in cadrul sedintei de consiliu din data de 12.02.2015 si votul 
exprimat de Consiliul Local Valea Doftanei ; 
In temeiul prevederilor art.36,alin (2),1it.b si alin (4),1it.c ,coroborate cu art.45 
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata, 

HOTARA~TE: 

Art.unic. Se respinge proiectul de hotarire privind aprobarea studiului de 
oportunitate pentru inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul privat al comunei 
Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 

Presedinte de Sedinta 
Consiler Local, 

LS'Gheorghe Bitu 

Valea Doftanei 
12.02.2015 
Nr. 12 
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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL AL 

HOTARARE 

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul 
privat al comunei Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 

2015-2021 
- fi.oied-

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova; 

Vazind: 
- expunerea de motive formulata de dl ing.Manea l.lon -primarul al comunei 

Valea Doftanei; 
-studiul de oportunitate cu privire Ia aprobarea studiului de oportunitate pentru 

inchirierea pjistilor aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in 
administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 ; 

Avind in vedere prevederile art.9,alin(2) din O.U.G.nr.34/2013,aprobata cu 
completari si modificari de Legea nr.86/2014; 

In temeiul prevederilor art.36,alin (2),1it.c coroborat cu alin.(9) ~i ale art.115,alin(1) 
lit.b,coroborate cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
I ocala, republicata, 

HOTARA$TE 

Art.1. Se aproba studiul de oportunitate pentru inchirierea pjistilor 
permanente aflate in patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei si in 
administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 in conformitate cu anexa 
ce face parte integranta din prezenta hotarire. 

Art.2.Prezenta hotan3re va fi dusa Ia indeplinire de Primarul comunei 
Valea Doftanei ,prin intocmirea documentatiei de atribuire a contractelor de 
inchiriere pe care ova supune aprobarii Consiliului Local Valea Doftanei. 

Valea Doftanei 
• l ill 2015. 
~hooN'e 

INITIATOR, 



Comuna Valea Doftanei 
Judetul Prahova 

Anexa Ia Proiectul de hotan1re 
Primar, 

Ing.Manea l.lon 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
pentru inchirierea pajistilor permanente aflate in patrimoniul privat al comunei 
Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 ; 

(proiect) 

1.Descriere generala : 
In contextul crizei economico-financiare actuale care a afectat si afecteaza in 

continuare sectorul agricol, avand in vedere nevoia si tinand cent de importanta cresterii 
animalelor side facilitarea accesului acestora Ia suprafetele de pajisti disponibile, afla te 
in domeniul privat al comunei Valea Doftanei, in conditiile in care pentru majoritatea 
crescatorilor de animale singura sursa de asigurare a hranei pe perioada verii este 
masa verde obtinuta de pe pajisti, este necesara inchirierea pajistilor ramase 
neatribuite in anul 2014 ,in coditiile stabilite de O.U.G.nr.34/2013,aprobata cu completari 
si modificari de Legea nr.86/2014. 

Luand in considerare faptul ca utilizatorii de pajisti beneficiaza de plati unice pe 
suprafata, O.U.G. nr.34/2013, aprobata cu completari si modificari de Legea 
nr.86/2014,reglementeaza unele termene si conditii de inchiriere a pajistilor proprietatea 
privata a U.A.T.,dupa cum urmeaza: 

, Pentru punerea in valoare a pajistilor aflate in domeniul privat al comunelor, oraselor, 
respectiv al municipiilor si pentru folosirea eficienta a acestora, unitatile administrativ
teritoriale, prin primari, in conformitate cu hotararile consiliilor locale, in baza cererilor 
crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice avand animalele inscrise in RNE, incheie 
contracte de inchiriere, in conditiile legii, pentru suprafetele de pajisti disponibile, proportional 
cu efectivele de animale detinute in exploatatie, pe o perioada de maximum 5 ani 

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, respectiv ale municipiilor vor dispune cu privire 
Ia initierea. procedurii de inchiriere pana Ia data de 1 martie a fiecarui an, in baza hotararii 
consiliului local al comunei, orasului, respectiv al municipiului 

Anual, pana Ia data de 1 martie, primarii comunelor, oraselor, respectiv ai municipiilor 
verifica respectarea incarcaturii de animale/ha/contract, in corelare cu suprafetele utilizate, si 
stabilesc disponibilul de pajisti ce pot face obiectul concesionarii/inchirierii ulterioare" 

Avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse prin 
O.U.G.nrt.34/2013, aprobata cu completari si modificari de Legea nr.86/2014. 
va genera efecte negative, concretizate in dificultati in asigurarea hranei animalelor, 

fapt care conduce Ia diminuarea productiilor zootehnice cu impact direct asupra 
asigurarii resurselor alimentare pentru populatie,se supune aprobarii Consiliului Local 
Valea Doftanei,prezentul studiu de oportunitate cu privire Ia inchirierea suprafetelor de 
pajisti din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei pe o perioada de 7(sapte ) ani. 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
pentru inchirierea pajistilor permanente aflate in patrimoniul privat al comunei 
Valea Doftanei si in administrarea consiliului local, pe perioada 2015-2021 ; 
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2.0escrierea si identificarea bunurilor care urmeaza sa fie inchiriate 

Pajisti aflate in proprietatea privata a comunei Valea Doftanei, ramase neatribuite 
in urma licitatiei publice din anul 2014 ,sau ramase libere prin reziliere de contracts au 
fost structurate in loturi cu diferite suprafete ,dupa cum urmeaza : 

Nr. 
Crt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Denumirea pajistei Suprafata Date de identificare 
permanente (ha) 

Tarla Parcel a 
Valea Neagra 3 85.36 15 133 

134 
16 133 

135 
136 
137 

Pici.orul Boului 1 60.0 15 134 

16 138 
139 
140 

17 144 
Piciorul Boului 3 72.20 

15 134 
16 137 

138 
139 
140 

17 144 
Piciorul Boului 4 67.73 16 140 

143 
17 144 

Piraie 1 73.31 2 8 
9 
10 

Piraie 2 70.0 1 1 
2 8 

10 
Piraie 3 70.0 1 1 

2 8 
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I Baiul Mic 2 

Baiul Mic 3 

TOTAL 552.55 ha. 
3. Motive: 
(1). 

27.45 

26.50 

1 1 

1 1 

a) mentinerea compozitiei floristice ~i productia de masa verde ~i fan pe Tntreaga 
suprafata de paji~te Ia nivelul potentialului productiv al solului ; 

b) tinerea un registru privind fertilizarea pe fiecare parcela, Tn care trebuie notat, 
tipul ~i dozele de Tngra~aminte aplicate, concentratia acestora Tn nutrienti , momentele 
de aplicare ~i productia vegetala obtinuta; 

c) aplicarea pentru fiecare parcela a actiunilor tehnice cuprinse in 
amenajamentul pastoral. 

d) distrugerea mu~uroaielor, curatarea de pietre, a vegetatiei arbustifere 
nevaloroase, combaterea buruienilor ~i executarea lucrarilor de desecare; 

e) combaterea eroziunii solului ~i respectarea stricta a regulilor de exploatare 
rational a; 

f) corectarea regimului aerohidric al solului; 
g) efectuarea lucrarilor de fertilizare cu Tngra~aminte chimice ~i organice; 
h) efectuarea lucrarilor de regenerare a paji~tilor prin Tnsamantari ~i 

supraTnsamantari executate atat primavara, cat ~i toamna, Tn functie de conditiile de 
clima ~i sol ~i prin repetarea acestor lucrari o data Ia 5 ani, dupa caz. 

i) reducerea substantiala a costurilor de productie Ia produsele animaliere 
obtinute, prin practicarea unor tehnologii rationale de pasunat; 

j) posibilitatea obtinerii unor cantitati de produse agroalimentare de inalta valoare 
biologica si nepoluate, atragerea unor insemnate resurse valutare prin exportul acestor 
produse in conditii superioare de marketing; 

k) imbunatatirea starii de sanatate si de exploatare a animalelor in conditii 
naturale; 

I) posibilitatea conservarii si stabilitatii terenurilor agricole cu pante mari, prin 
eliminarea proceselor de eroziune. 

m) realizarea de stani noi Ia parametrii stabiliti de reglementarile sanitar-veterinare. 
n) drumuri de acces Ia constructiile zoopastorale si golurile alpine. 

(2) Pentru conservarea, ameliorarea ~i pastrarea biodiversitatii, proprietarii/ 
utilizatorii au obligatia exploatarii paji~tilor Tn conformitate cu planul de fertilizare. 

(3) lntocmirea planului de fertilizare ~i stabilirea masurilor agropedoameliorative 
de catre Oficiile de Studii Pedologice ~i Agrochimice Judetene, Ia solicitarea ~i pe 
cheltuiala proprietarilor/utilizatorilor." 

3.1.Motive de ordin social 
Pana Ia aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor 

comunei Valea Doftanei, crescatori de animale, privind initierea procedurilor de 
inchiriere a pajistilor de pe raza localitatii spre a se putea beneficia de schemele de 
plati unice pe suprafata. 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
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3.2.Motive de ordin financiar 
In conformitate cu O.U.G.nr.34/2013, aprobata cu completari si modificari de Legea 
nr.86/2014. ,Resursele financiare rezultate din administrarea pajistilor proprietate publica sau 
privata a comunelor, oraselor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele locale ale 
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz" 

3.3.Motive de mediu 
a) determinarea partilor din paji~te care sunt oprite de Ia pa~unat; 
b) capacitatea de pa~unat a paji~tii; 
c) parcelarea pa~unatului pe sectiuni pentru diferite specii de animale; 
d) orice alte elemente necesare punerii in valoare ~i exploatarii rationale a paji~tii . 

4. Nivelul minim al chiriei 
Nivelul minim al chiriei este eel rezultat in urma calculului si aprobat prin hotarire 

de Consiliul Local Valea Doftaneiin conformitate cu normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si 
exploatarea pajistilor permanents si pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1991 , 
aprobata cu completari si modificari de Legea nr.86/2014. 

Modul de calcul al chiriei se stabile~te de catre consiliul local tinind cont de 
echilibrul financiar dintre valoarea productiei de iarba disponibila ~i obligatiile care Ti sunt 
impuse utilizatorului prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral 

5. Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de inchiriere ~i 
justificarea alegerii procedurii; 

Pentru mentinerea suprafetelor, punerea in valoare, folosirea optima a 
paji~tilor ~i protectia mediului, pentru paji~tile aflate in proprietatea comunei Valea 
Doftanei , consiliul local incheie prin licitatie, contracts de inchiriere, cu 
asigurarea Tncarcaturii optime de animale, calculata conform prevederilor legale in 
vigoare. 

In cazul solicitarii unei suprafete de paji~ti aflata Tn proprietatea privata a 
comunei Valea Doftanei in vederea utilizarii in comun de catre o forma asociativa legal 
constituita, reprezentantul legal al aceasteia depune o cerere Ia compartimentul 
functional din cadrul primariei , insotita de o lista nominala ce cuprinde documents care 
atesta ca fiecare membru detine animale din speciile bovine, ovine, caprine ~i ecvidee, 
inscrise in RNE ~i suprafata agricola care revine fiecarui membru pentru utilizare 
proportional cu numarul de UVM, cu acceptul fiecarui membru, iar contractu! se incheie 
in conditiile legii. 

Membrii formei asociative nu pot depune in mod individual cerere de 
solicitare paji~te aflata in proprietatea publica/privata a comunei Valea Doftanei , daca ~i 
au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative. 
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In sensul normelor de aplicare a OUG nr.34/2013 ,aprobata cu modificari si 
completari de Legea nr.86/2014 « asociatie patrimoniala a membrilor colectivitatii locale 
- forma de asociere a membrilor colectivitatii locale Tn baza unui contract de societate 
agricola, avand ca scop cre§terea animalelor, prelucrarea §i vanzarea produselor 
acestora, constituita conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme 
de asociere in agricultura, cu modificarile l?i completarile ulterioare. 

In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala,republicata cu completarile si modificariele ulterioarea precizeaza potrivit art. 123: 

- (1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin 
domeniului public sau privat, de interes local sau judetean, dupa caz, sa fie date Tn 
administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie 
Tnchiriate. Acestea hotarasc cu privire Ia cumpararea unor bunuri ori Ia vanzarea 
bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judetean, in conditiile 
legii. 

(2) Vanzarea, concesionarea si Tnchirierea se fac prin licitatie publica, organizata 
in conditiile legii. 

Licitatia se va organiza si desfasura pentru fiecare pajiste permanenta in parte, Ia 
date diferite. Nu se va organiza licitatie pentru o noua pajiste pina nu se va adjudeca 
licitatia precedenta.ln acest sens se va intocmi un calendar al procedurii. 

6. Durata estimata a inchirierii 
Durata contractului este de 7 ani cu posibilitatea prelungirii cu o perioada de 

max.3 ani in conditiile caietului de sarcini al inchirierii si a contractului de inchiriere. 

7.Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere 
Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de inchiriere 30.03 .2015. 

8.Pianurile de delimitare a pajistilor ce fac obiectul prezentului studiu 
( anexele · 1-9) sunt parte integranta din acesta 
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