
 
 

HOTĂRÂREA NR. 14 
din 30.04.2020 

privind aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de 
închiriere a păşunii proprietate a comunei Liești 

_________________________________________________________________________                 
            Inițiator :  BOȚ IULIAN  , primarul comunei LIESTI, județul Galați  
            Nr. de înregistrare  si data depunerii proiectului de hotărâre :      3298/ 27.03.2020 
_________________________________________________________________________ 
             

Consiliul Local al comunei Liești, întrunit în şedinţa de lucru ordinară la data de 
30.04.2020; 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei, referatul de aprobare al Primarului, 
raportul de specialitate pentru adoptarea proiectului de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local; 
Având în vedere prevederile: 

OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si 
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

HG nr. 1064/2013 Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 
226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a 
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu modificările si completările ulterioare, modificat 
prin Ordinul nr. 541/2009; 

O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare; 
Regulamentul CE nr. 1974/2006 ; 

Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministrul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice nr.407/2013 pentru aprobarea contractului - cadru de concesiune/închiriere a 
suprafeţelor de pajişti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor; 

Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de 
pajişte; 

Legea nr. 32/2019 a zootehniei; 
 Hotararea Consiliului Judeţean Galați cu nr. 305/19.12.2019 privind stabilirea prețului mediu/tona 

de masa verde obținută de pe pajisti pentru anul fiscal 2020; 
Amenajamentul pastoral al comunei Liești, aprobat prin nr. HCL nr. 41/30.10.2019; 
În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c),, alin.(6), lit. b),c),art. 196 alin. 1), lit (a) si art. 197 din O.U.G.  

nr.  57/2019 privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.l.    Se aprobă Regulamentul privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a păşunilor 
proprietate privată ale comunei Liești, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 2. (1) Se aproba Caietul de sarcini conform Anexei nr.II, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre 

(2 )Se aprobă modelul Contractului de închiriere, conform Anexei nr.III, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3.    Preţul de închiriere a păşunilor se stabileşte astfel: 
1. Pentru păşunea situată în trup Dumbravă, chiria va fi de 234 lei/ha/an. 
2. Pentru păşunea situată în trup Vale Siret 1  , chiria va fi de 450 lei/ha/an 
3. Pentru păşunea situată în trup,Vale Siret 2 chiria va fi de 396 lei/ha/an 
4. Pentru păşunea situată în trup Vale Siret 3, chiria va fi de 288 lei/ha/an 
5. Pentru păşunea situată în trup Vale Siret 4, chiria va fi de 288 lei/ha/an 
6. Pentru păşunea situată în trup Abator, chiria va fi de 342 lei/ha/an 
7. Pentru păşunea situată în trup Berca, chiria va fi de 270 lei/ha/an 

Art. 4. Se stabileşte durata contractului de închiriere la 7 ani. 
Art. 5. Se numeşte Comisia de atribuire directă,evaluare și licitație în următoarea componenţă:  
Necula Adrian       - consilier achiziții - presedinte 
Chiriac Ecaterina  – inspector superior  - membru 
Gațu Ion                - inspector superior  - membru 
Hodorogea Mioara -inspector superior- secretar 
Art. 6. Se  numeste comisia de soluționare a contestațiilor la atribuirea directă și licitație pentru 

închirierea pășunilor din proprietatea comunei Liești în următoarea componenţă: 
Lupea Alina Anisoara,- consilier juric         - preşedinte  
Mitu Lucica                 - inspector superior  - membru 
Zamfir Stănica            -  inspector superior  - membru 
Hodorogea Mioara      - inspector superior   - secretar 
Art. 7. (1) Se  aprobă Anexa nr. 1 la Regulament -  Moldel de cerere 
             (2)Se  aprobă Anexa nr. 2 la regulament  - Organizarea si funcționarea  comisiilor 

prevăzute art. 5 și art. 6 la Regulament . 
(3) Se aprobă Anexa nr. 3 la Regulament – TABEL CENTRALIZATOR SUPRAFEȚE 

PASUNE-20220-LIEȘTI; 
                           (4)Se aprobă Anexa nr. 4 la Regulament - Situația rezervei de teren compactă aflată în 
administare, care se inchiriază direct, pe o perioada de 1 an. 
                            (5) Prețul inchirierii pentru terenul din Anexa 4 este de 270 lei/ha/o perioadă de un an,  
în aceleași condiții ca cele prevăzute în art. 1 și 2 al prezentei hotărâri. 

Art. 8. (1) In termen de 7 zile de adoptarea prezentei hotărâri, primarul comunei Liești va stabili 
prin dispoziție calendarul derulării procedurii de atribuire a  pășunii. 

 (2) In situația prelungirii stării de urgență, primarul comunei Liești va stabili împreună cu 
CLSU Liești măsurile aplicabile pentru respectarea măsurilor de siguranță și prevenire a infecției cu 
Covid 19. 

Art. 9. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri și semnarea contractelor de 
închirierea se însărcinează Primarul comunei Liești. 

Art. 10. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Liești, membrilor comisiei şi 
Instituţiei Prefectului judeţului Galați. 

Art. 11. Hotararea poate fi contestata in condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 

 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        Contrasemnează,    
               Vasile  BOCĂNEALĂ                                                                             
________________________                  SECRETAR GENERAL,                         

                                                  
Vasile AVĂDĂNEI  


