
 
 

HOTĂRÂREA NR. _15_  

din 29.04.2021 

privind aprobarea inițierii procedurii de atribuire a contractului de 

închiriere a suprafeței de  10,56 ha pășune prevăzută în Anexa nr. 4 la HCL nr. 

14/30.04.2020 de aprobare a regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de 

închiriere a pășunii proprietate a comunei Liești 

 

_________________________________________________________________________                 

            Inițiator :  BOȚ IULIAN  , primarul comunei LIESTI, județul Galați  

            Nr. de înregistrare  si data depunerii proiectului de hotărâre :      3846/12.04.2021 

_________________________________________________________________________ 

             

Consiliul Local al comunei Liești, întrunit în ședința de lucru ordinară la data de 29.04.2021; 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat 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: 

     HCL nr. 14/30.04.2020 de aprobare a regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de 

închiriere a pășunii proprietate a comunei Liești; 

    Încetarea contractului de închiriere nr. 4556/20.05.2020 pentru suprafața de 10,56 ha pășune 

aflată în administrarea comunei Liești ;  

OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor 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 pajiștilor permanente si pentru modificarea si completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991; 

Ordinul ministrului agriculturii, alimentației şi pădurilor şi al ministrului administrației publice nr. 

226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activității de îmbunătățire şi exploatare a 

pajiștilor la nivel național, pe termen mediu şi lung, cu modificările si completările ulterioare, modificat 

prin Ordinul nr. 541/2009; 

  O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare; 

Regulamentul CE nr. 1974/2006 ; 

Ordinul comun al Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministrul Dezvoltării Regionale 

si Administrației Publice nr.407/2013 pentru aprobarea contractului - cadru de concesiune/închiriere a 

suprafețelor de pajiști aflate in domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv municipiilor; 

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

pajiște; 

Legea nr. 32/2019 a zootehniei; 

 Hotărârea Consiliului Județean Galați cu nr. 236/17.12.2020  privind stabilirea prețului mediu/tona 

de masa verde obținută de pe pajiști pentru anul fiscal 2021; 

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; 
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HOTĂRĂŞTE: 

Art. l.    Se aprobă inițierea procedurii de atribuire a contractului de închiriere aprobarea inițierea 

procedurii de atribuire a contractului de închiriere a suprafeței de  10,56 ha pășune prevăzută în Anexa nr. 

4 la HCL nr. 14/30.04.2020 de aprobare a regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de 

închiriere a pășunii proprietate a comunei Liești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2.  Prețul închirierii de 270 lei/ha/an . 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri și semnarea contractului de 

închiriere se însărcinează Primarul comunei Liești. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica celor in drept prin grija secretarului general al comunei 

Liești. 

Art. 5. Hotărârea poate fi contestata in condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        Contrasemnează,    

             Cornel BUJOR                                   

________________________                  SECRETAR GENERAL,                           

                                                  

Vasile AVĂDĂNEI  

 

 ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


