
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA VALEA DOFTANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

cu privire la aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistei permanente din 
proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in suprafata de 20 ha-lot 6,Rusu cu 
Lacuri T18 Ps141 T20,Ps145 ramasa disponibila in urma rezilierii contractului 

' ' ' ' 
de inchiriere nr. 314Rl/25.03.2019; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei , judetul Prahova 

Vazand: 
- Raportul de specialitate nr. 954/20.01.2022 intocmit de catre compartimentul 

Registru Agricol cu privire la disponibilul de 20 ha pe islaz Rusu cu Lacuri . 
- Referatul de specialitate nr. 955/20.01.2022 al compartimentului Registru 

Agricol cu privire la inchirierea suprafetei de 20 ha din punctul Rusu cu Lacuri si calculul 
pretului pentru inchirierea pajistilor permanente din proprietatea private a comunei 
Valea Doftanei 

- referatul de aprobare a dlui Primar Lucian Vileford Costea cu privire la 
aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pajistei permanente din proprietatea privata 
a comunei Valea Doftanei in suprafata de 20 ha-lot 6,Rusu cu Lacuri , T18, Ps141, 
T20,Ps145, ramasa disponibila in urma rezilierii contractului de inchiriere nr. 
314Rl/25.03.2019; 

Avand in vedere: 
- HCL nr. 03 din 22.01.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a 

pajistilor pemanente din proprietatea private a comunei Valea Doftanei si anexele 
aferente acesteia (Anexa 1 adica Regulamentul cu privire la modul de organizare a 
pasunatului in comuna Valea Doftanei , judet Prahova, Anexa 3 adica Documentatia de 
atribuire directa pentru inchirierea pajistilor din proprietatea privata a comunei Valea 
Doftanei si Anexa 4 adica Contractul-cadru pentru inchirierea pajistilor din proprietatea 
privata a comunei Valea Doftanei) 

-HCL nr. 05 din 08.02.2019 cu privire la aprobarea modificarii HCL nr. 03 din 
22.01 .2019. 

-HCL nr. 06 din 28.02.2019 cu privire la aprobarea modificarii HCL nr.03 din 
22.01.2019. 

In temeiul prevededlor legale ale: 
- Legii 52/2003 privind transparenta decizionala In administratia publica* 
-art. 9 alin . (2) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, 

-art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si 



pentru modificarea si completarea Legi i fondului funciar nr. 18/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013; 

-Legii Nr. 44/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Leg ii fondului funciar nr. 18/ 1991; 

-Ordinul nr. 407/205112013, ordin comun al MDRAP si MADR pentru aprobarea 
contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul 
public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor; 

- art. 1777 - 1823 din Legea nr. 287/2009- Codul civil 
- art. 196 alin 1, lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTARASTE: 
' 

Art.1. Se aproba inchirierea prin atribuire directa pentru o perioada de 10 ani a pajistei 
permanente din proprietatea privata a comunei Valea Doftanei in suprafata de 20 ha-lot 
6,Rusu cu Lacuri, T18, Ps141, T20,Ps145, ramasa disponibila in urma rezilierii 
contractului de inchiriere nr. 314Rl/25.03.2019; 
Art.2 . Pretul de inchiriere se va stabili in conformitate cu Hotararea Consiliului Judetean 
privind aprobarea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajiste pentru anul 
fiscal 2022 care urmeaza sa fie adoptata, si se va aproba ulterior in sedinta de Consiliu 
Local. 
Art.3. Se aproba comisia de atribuire directa pentru pajistea permanenta din islazul 
Rusu cu Lacuri, T18, Ps141, T20,Ps145, in suprafata de 20 ha, care va fi formata din 2 
membrii titulari si 2 membrii supleanti din partea Consiliului Local dupa cum urmeaza: 
-Glesnea Vasile-membru titular 
-Branciog Gheorghe-membru titular 
-Dedu Vasile-membru supleant 
-Batu Gheorghe-membru supleant, si va fi completata prin Dispozitia primarului cu inca 
3 membrii titulari si 3 membrii supleanti din cadrul aparatului de specialitate al acestuia. 
Art.4.Se aproba Comisia de solutionare a contestatiilor care va fi formata din 1 membru 
titular si 1 membru supleant din partea Consiliului Local dupa cum urmeaza: 
-Munteanu Dumitru-membru titular 
-Bucur Vasile-membru supleant, si va fi completata prin Dispozitia primarului cu inca 3 
membrii titulari si 3 membrii supleanti din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, 
Art.5 . Se imputerniceste primarul comunei Valea Doftanei sa semneze contractul de 
inchiriere. 
Art.6. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Valea Doftanei, 
prin aparatul de specialitate 
Art.7. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului comunei Valea Doftanei, In 
termenul prevazut de lege: 

lnstitutiei Prefectului judetului Prahova; 
Primarului comunei Valea Doftanei ; 
Birou contabilitate , salarizare si patrimoniu 
Compartiment registru agricol 

Se publica pe site-ul www.primariavaleadoftanei .ro; 
Dosar l?edinta; 
Dosar Hotarari 



Consilieri prezenti 13 
Voturi pentru 13 
Voturi impotriva 0 
Abtineri 0 

Presedinte de sedinta, 

Apostol Cristina 




