ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 6 din 15 februarie 2019

privind inițierea procedurii de închiriere pășuni disponibile din proprietatea privată a
comunei Dochia
Consiliul local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 15.02.2019.;
Având în vedere referatul nr. 803 din 04.02.2019 , prezentat de compartimentul
registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Având în vedere art. 9 alin, (1) , alin. (3) art. 10 și art. 11 din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 34/2013; Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii
optime de animale pe hectar pajiște;Ordinul nr. 571/2015 pentru modificarea Ordinului nr.
407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de
pajiște aflate în domeniul public/privat al comunelor,orașelor respectiv municipiilor; Legea nr.
32/2019 legea zootehniei.Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local.
Având în vedere cererile crescătorilor de animale care au solicitat suprafețe de pășune .
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (2) lit. c), alin 5 lit.b), art. 45 alin. (1)și alin.(3)
și celor ale art.115 alin. (1) lit b) din Legea nr. 215/2001
HOTĂRĂȘTE:
Art.1.- Se aprobă închirierea prin licitație publică a pajiștelor proprietate privată a
comunie Dochia în suprafață de 14,60 ha .
Art. 2 Se stabilește ca perioadă de pășunat intervalul 30 aprilie -30 octombrie.
Art. 3 Se aprobă -Regulamentul procedurii de licitație ,conform Anexei nr. 1 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se aprobă Documentația de atribuire privind închirierea pajiștelor , conform
Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Se aprobă Calendarul procedurei privind închirierea pajiștelor, conform Anexei nr.
3 parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă modelul Contractului de închiriere conform Anexei nr. 4 parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 (1) Se stabilește capacitatea optimă de pășunat la 0,77 UVM/ha dar nu mai puțin
de 0,30 UVM/ha.

(2) Se stabilește suma minimă de pornire a licitației de 200 lei / ha/ an , conform
condiţiilor art. 6 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar
nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, cu modificările şi completările
ulterioare .
Art. 8 Se stabilește termenul de închiriere între 7-10 ani .
Art. 9 Se stabilește comisia de evaluare a ofertelor , în următoarea componență :
Președinte: Ceaușu Vasile –viceprimar al comunei
Membrii: Gaman Veronica – inspector UAT
Căpitanu Constantin – Inspector agent agricol
Anitei Vasile- Consilier local
Iacob Marian - Consilier local
Art.10 Se stabilește comisia de soluționarea a contestație a ofertelor , în următoarea
componență :
Președinte: Pascaru Vasile –secretar al comunei
Membrii: Chiuaru Maria – inspector protectia mediului
Herdeș Tereza – referend casier
Șchiopu Ștefănica- Consilier local
Tudurache Ion - Consilier local
Art.11 (1) Până la aprobarea amenajamentului pastoral se vor respecta cerințele
Regulamentului de pășunat aprobat prin HCL nr. 13/2014 .
(2) Proiectul de amenajament pastoral va fi aprobat ulterior prin Hotărâre de
către Consiliul local și vor fi completate contractele de închiriere cu cerințele de implementare
ale acestuia.
Art. 12 Se împuternicește primarul comunei Dochia pentru semnarea contractele de
închiriere a trupurilor de pășune , conform celor menționate mai sus .
Art.13 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia ,compartimentul contabilitate taxe și impozite, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.14 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Consilieri locali ,
Anitei Vasile
Iacob Marian
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri”-2 persoane(Văduva Gabriel și
Nițu Veniamin) nu votează având un interes personal dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri
prezenţi

