
pagina 1 din 2 
 

ROMÂNIA 
 JUDEȚUL BUZĂU  
 COMUNA GREBĂNU  
 CONSILIUL LOCAL  
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea inițierii procedurii de concesiune / închiriere a pajiștilor 

în anul 2020 
 
Consiliul Local al Comunei Grebănu, judeţul Buzău; 
Analizând  referatul de aprobare al  Primarului Comunei Grebănu nr.658/23 martie 2020 și Raportul de 
specialitate al Compartimentului agricol din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Grebănu 
nr.659/23 martie 2020; 
Luând act de avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Comunei Grebănu, 
Având în vedere: 
- prevederile amenajamentului pastoral aprobat prin H.C.L. nr. 15/25 iunie 2015, 
- prevederile art. IX lit. i) din contractul de închiriere cadru aprobat prin Ordinului MADR 
şi al MDRAP 407/2051 din 31.05.2013/05.06.2013 pentru aprobarea contractelor - cadru de 
concesionare şi închiriere a pajiştilor din domeniul public sau privat al UAT, 
- prevederile art. 9 - 10 din O.U.G. 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, 
- prevederile Ordinului MADR nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii 
optime de animale pe hectar de pajişte, 
- dispozițiile  art. 6-10 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor 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, cu modificările și completările ulterioare, 
-prevederile art. 129 alin.(6), lit. b),  din Ordonanța de urgență a guvernului nr.57/2019 privind codul 
administrativ 

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1),lit.a din Ordonanța de urgență nr.27/2019 privind 
codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1.(1) - Se aprobă inițierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în domeniul privat al 

comunei Grebănu crescătorilor de animale din cadrul colectivității locale care sunt înscrişi în Registrul 
Agricol şi în Registrul Naţional al Exploataţiilor (R.N.E.). 

(2) - Închirierea se va face în baza cererii depuse şi înregistrate de crescătorul deanimale în 
condiţiile art. 6 din HG 1064/2013. 

(3 – Închirierea pajiştilor se poate face doar crescătorilor de animale care asigură o încărcătură 
optimă de animale pe hectar de pajişte de 1 UVM/ha , dar nu mai mică de 0,3 UVM / ha. 

(4) – Închirierea se va face pe trupuri de pajişti, aşa cum sunt ele localizate/amplasate, 
în baza apartenenţei la blocurile fizice conform ortofotoplanurilor existente în arhiva primăriei şi a 
A.P.I.A.şi pe categorii de animale. 
 Suprafeţele de păşune neînchiriate în anul 2019 sau  rămase libere de contract vor fi închiriate în 
anul 2020 în condiţiile prezentei hotărâri. 

Art.2.(1)– Preţul concesiunii/închirierii se va stabili în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Buzău nr.236/27.11.2019  privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole 
şi a valorii masei verzi pe hectar pajişte pentru anul fiscal 2020. Nivelul chiriei se stabileşte la 100 
lei/ha/an. Perioada de închiriere este de un an cu posibilitatea  de prelungire prin act adiţional . 
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(2) -  Contracte încheiate  pentru anul 2018 și 2019 pot fi prelungite pentru anul 2020 sau pentru 
o peroadă de până la 7 ani, sub condiţia respectării clauzelor contractuale de către părţi. 

(3) -Chiria stabilită conform alin. 1 nu include taxa pe teren stabilită de codul fiscal în 
sarcina concesionarului / chiriaşului. 

Art.3. – Se aprobă încheierea contractelor de închiriere a pajiştii comunale cu toţi crescătorii 
de animale din comună care au solicitat şi îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru a putea închiria. 

Art.4. - Se împuterniceşte domnul Stanciu Gheorghe , primarul comunei Grebănu să semneze în 
numele şi pe seama Comunei Grebănu contractele de închiriere şi/sau actele adiţionale. 

Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Primarul Comunei Grebănu, 
compartimentul agricol şi economic din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Art.6. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în locuri vizibile şi pe 
pagina de internet a Primăriei Comunei Grebănu şi se comunică la : 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău; 
- Primarului Comunei Grebănu; 
- Compartimentului agricol şi economic din aparatul de specialitate al primarului; 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

Banu Vasile 
  
  

                                                                                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                                        Secretar general, 

                                                                                                                      Crîngaşu Niţă 
GREBĂNU . 31 martie 2020 
Nr.11 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru,0 voturi împotrivă şi 0 abţineri din numărul total de  11 consilieri 
prezenți  şi 11 consilieri în funcţie. 
 
 
 


