
 

HOTĂRÂREA nr. 5 din 15 februarie 2019 

privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a  pașunilor încheiate în anul 2014 

între crescătorii de animale și comuna Dochia 

 

Consiliul local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 15.02.2019.; 
       Având în vedere referatul  nr.802  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 .(2), 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. 

Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

 Având în vedere cererile crescătorilor de animale care au încheiate contracte de 
închiriere în anul 2014 și în scopul implementării amenajamentelor pastorale . 
  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  

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1.-  Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr.2281/23.04.2014 

încheiat între comuna Dochia și Avram Vasile cu exploatația nr. din RNE RO 1227660110, pentru 

suprafața de 7 ha pășune lot 1 „Movilă„ până la data de 31.01.2024 

Art. 2 Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr.2279/23.04.2014 

încheiat între comuna Dochia și Ciudin Dumitru cu exploatația nr. din RNE RO 1227660032, 

pentru suprafața de 16 ha pășune lot 3 „Movilă„ până la data de 31.01.2024 

Art. 3 Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr.2280/23.04.2014 

încheiat între comuna Dochia și Șchiopu Dorinel cu exploatația nr. din RNE RO 1227660094, 

pentru suprafața de 7 ha pășune lot 4 „Movilă„ până la data de 31.01.2024. 

Art. 4 Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr.2283/23.04.2014 

încheiat între comuna Dochia și PFA Muraru Felix  cu exploatația nr. din RNE RO 12276660447, 

pentru suprafața de 20 ha pășune lot 2 „Cracău„ până la data de 31.01.2024. 

 

 

R O MÂ N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

Art. 5 Se aprobă prelungirea cu 5 ani a contractului de închiriere nr.2282/23.04.2014 

încheiat între comuna Dochia și Păduraru Irina  cu exploatația nr. din RNE RO 1227660539, 

pentru suprafața de 8,9 ha pășune lot 5 „Movilă„ până la data de 31.01.2024. 

Art.6  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. 7 Se împuternicește primarul comunei Dochia pentru semnarea actelor adiționale la 

contractele de închiriere a trupurilor de pășune , conform celor menționate mai sus . 

            Art.8 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.9 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 

 

 

   Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

     Văduva Gabriel                                                         Secretar, Pascaru Vasile 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 1 ”abţineri” dintr-un total de 11consilieri  

locali în funcţie şi 11  consilieri prezenţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


