
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL 
VALEA DOFTANEI 

 
 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea 
suprafeŃelor de păşune alpină proprietatea comunei Valea Doftanei 

 
 

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

- proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea studiului de oportunitate 
pentru concesionarea suprafeŃelor de păşune alpină proprietatea comunei 
Valea Doftanei; 

- expunerea de motive a domnului primar  al comunei  Valea Doftanei 
ing.Manea I.Ion, cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru 
concesionarea suprafeŃelor de păşune alpină,proprietatea comunei Valea 
Doftanei; 

- studiul de oportunitate pentru concesionarea suprafeŃelor de păşune alpină 
proprietatea comunei Valea Doftanei; 

- prevederile art 15,alin(1)-(4) din Legea nr. 214/ 2011 pentru organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor; 

- prevederile art. 9,10 şi 12  din  OUG   nr. 54/ 2006 privind  regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 

- prevederile art.123 din Legea nr.215/2001,republicată; 
-  prevederile  art.36, alin.1 şi 2 ,lit (c) , din Legea nr.215/2001, privind 

administraŃia publică locală, republicată; 
În temeiul art. 45 Legea nr. 215/2001, Legea AdministraŃiei Publice 

Locale,republicată, 
 

           HOTARASTE: 

 

 Art.1 Se aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea suprafeŃelor de 
păşune alpină proprietatea comunei Valea Doftanei,conform  anexei ce face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Primarul comunei Valea Doftanei va duce la îndeplinire prezenta  

hotărâre. 
 

Preşedinte de ŞedinŃă. 
Consilier 

Viorel Drăgan 
 

Contrasemnează 
pSecretarul comunei 

Valea Doftanei 
Şef birou, 

Elena-Gabriela Brînză 
Valea Doftanei 

31.01.2013 

Nr.10 
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Anexă la Hotărârea 

Consiliului Local Valea Doftanei 
Nr.10  din 31.10.2013 
Presedinte de Sedinta 

Viorel Drăgan 

 

 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE 
privind concesionarea  suprafeŃelor de păşune alpină 

proprietatea comunei Valea Doftanei 
 

1.Descrierea  si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat 

 Păşuni comunale aflate în proprietatea comunei Valea Doftanei, după cum urmează : 
 

Nr. 
Lo
t  

Zona Suprafata  
– ha. –  

1 Steiasa 1, Tesila 130 
2 Steiasa 2, Tesila 130 
3 Baiul Mare 1, Traisteni 149,5 
4 Baiul Mare 2, Traisteni 80 
5 Baiul Mic 1, Traisteni 207,1 
6 Baiul Mic 2, Traisteni 54,9 
7 Orjogoaia 1, Traisteni 200 
8 Orjogoaia 2, Traisteni 44 
9 Cota Prislop, Traisteni 110,3 
10 Rusu 1, Traisteni 220 
11 Rusu 2, Traisteni 100 
12 Paraie 1, Traisteni 123,3 
13 Paraie 2, Traisteni 90 
14 Musita 1, Traisteni 50 
15 Musita 2, Traisteni 100 
16 Musita 3, Traisteni 100 
17 Priscu 1, Traisteni 50 
18 Priscu 2, Traisteni 73,5 
19 Ciorica si Urlatelul, Traisteni 67,78 
20 Valea Neagra 1, Traisteni 100,4 
21 Valea Neagra 2, Traisteni 100 
22 Piciorul Boului 1, Traisteni 200 
23 Piciorul Boului 2, Traisteni 76,8 
24 Setul 1, Traisteni 200 
25 Setul 2, Traisteni 39,8 
26 Piciorul Cucioii , Tesila 98,3 
27 Cucioaia Mare, Tesila 39,2 
28 Radila Mare, Tesila 128,18 
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2. Motive 

- obtinerea unor cantitati de furaje verzi si fibroase, echilibrate din punct de vedere 
nutritional si cu un grad sporit de digestibilitate; 

- reducerea substantialã a costurilor de productie la produsele animaliere obtinute, prin 
practicarea unor tehnologii rationale de pasunat; 

- posibilitatea obtinerii unor cantitati de produse agroalimentare de înalta valoare biologica 
si nepoluate, atragerea unor însemnate resurse valutare prin exportul acestor produse în conditii 
superioare de marketing; 

- îmbunatatirea starii de sanatate si de exploatare a animalelor în conditii naturale; 
- posibilitatea conservãrii si stabilitãtii terenurilor agricole cu pante mari, prin eliminarea 

proceselor de eroziune. 
Etapizarea programului de îmbunatatire a pajistilor, prin esalonarea pe ani de executie,  

pentru aducerea acestora într-un circuit normal de productie, si continuand în mod gradat cu cele 
mai costisitoare.  

Realizarea de stani noi la parametrii europeni. 
Drum de acces la constructiile zoopastorale si golurile alpine. 
       
    
2.1.Motive de ordin social 

Pana la aceasta data s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor comunei 
Valea Doftanei, crescatori de animale, privind concesionarea pasunilor alpine de pe raza 
localitatii.  

În conformitate cu art. 15 alin. (1) din Legea nr.214/2011 „(1) Pentru punerea în valoare şi 
folosirea optimă a pajiştilor, consiliile locale, în baza cererilor organizaŃiilor şi asociaŃiilor 

locale ale crescătorilor de animale, legal constituite, scot la licitaŃie concesionarea suprafeŃelor 

de pajişti, în conformitate cu legislaŃia în vigoare, pentru o perioadă de minimum 10 ani şi o 

încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 UVM/ha.” 
          
 

2.2.Motive de ordin financiar 

In conformitate cu art. 17 din Legea nr.214/2011 „Resursele financiare rezultate din 
administrarea pajiştilor proprietate publică sau privată a comunelor şi a oraşelor se 

administrează şi se utilizează exclusiv pentru îndeplinirea competenŃelor şi atribuŃiilor care le 

revin pentru administrarea, organizarea şi întreŃinerea acestora, în condiŃiile legii”. 
In conformitate cu art. 4 alin (1) din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietate publica „(1) RedevenŃa obŃinută prin concesionare se face venit 
la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz” 

 

 

2.3.Motive de mediu 

a) determinarea părŃilor din pajişte care sunt oprite de la păşunat; 
b) capacitatea de păşunat a pajiştii; 
c) parcelarea păşunatului pe secŃiuni pentru diferite specii de animale; 
d) orice alte elemente necesare punerii în valoare şi exploatării raŃionale a pajiştii. 
  

 

3. Nivelul minim al redeventei 

Nivelul minim al redeventei este cel rezultat in urma evaluarii pasunilor alpine, respectiv de 
51,6 lei/ha conform Rapoartelor de eveluare întocmite de operatorul economic SC SEVAL SRL. 
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 4. Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea 
alegerii procedurii; 

In conformitate cu art. 14 din Legea nr.214/2011 „(1) AdministraŃia publică locală are 
dreptul şi capacitatea efectivă de a soluŃiona şi de a gestiona pajiştile proprietate publică şi 

privată a localităŃii, în interesul colectivităŃii locale pe care o reprezintă” 
Deoarece la nivelul comunei Valea Doftanei nu există o singură asociaŃie locală de creştere 

a animalelor care sa reprezinte interesele tuturor crescatorilor de animale, iar pana la aceasta data 
s-au inregistrat o serie de solicitari din partea locuitorilor comunei Valea Doftanei, crescatori de 
animale, privind concesionarea pasunilor alpine de pe raza localitatii, se propune ca procedura de 
atribuire a contractului de concesiune licitatia, potrivit art.14, lit. a) din OUG nr.54/2006 privind 
regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, deoarece scopul acestei 
concesiuni este cel prevăzut la art. 2 din prezentul Studiu de oportunitate, respectiv exploatarea 
unui bun proprietate publică, iar conform art.1, alin (2) din OUG nr.54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica “(2) Contractul de concesiune de bunuri 
proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în 

formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă 

determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acŃionează pe riscul şi răspunderea sa, 

dreptul şi obligaŃia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenŃe”. 

 
 
5. Durata estimată a concesiunii  

   Durata contractului este de 10 ani cu posibilitatea prelungirii care se poate face cu jumatate din 
durata initiala, prin simplul acord de vointa al partilor, conform art.7, alin.(3) din OUG 
nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica „(3) 
Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din 

durata sa iniŃială, prin simplul acord de voinŃă al părŃilor” 

 
 
6.Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 

Termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare 05.02 - 29.03.2013. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


