HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea intocmirii Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente aflate in
proprietatea Com. Gogosari

Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive, înregistrată cu nr. 1049/ 20.02.2017;

-

referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr. 1050 / 20.02.2017;
-raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 1178 / 24.02.2017;
avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 1181/ 24.02.2017;
- prevederile art. 6 alin. 1 si 2, art. 9 alin. 9 din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea
Legii fondului funciar nr.18/1991;
-prevederile art. 8 din H.G 1064/213privind 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;
- prevederile art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia piblica locala, republicata;
În temeiul art. 36 alin 2 lit. b, alin 2 lit. c alin. 4 lit e si art.45, alin.1 din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioar;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aproba intocmirea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente
aflate in proprietatea Com. Gogosari.
Art.2.- Achizitionarea serviciului de intocmirea Amenajamentului pastoral se va face
in conformitate cu Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
Art.3.–Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu, în
vederea exercitării controlului legalităţii, Primarului comunei Gogoşari şi persoanei
nominalizate la art.1.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local, Tonca Daniel Silviu

Contrasemnează,
Secretar,
Chelu Elena-Iuliana

GOGOŞARI 28.02.2017
NR. 18

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
PRIMAR,
Daia Dănuţ
Nr. 1049 / 20.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, DAIA DĂNUŢ, primar al comunei Gogoşari judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului
Pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea Com. Gogosari, avand in
vedere prevederile art. 6, alin. 1, alin. 2, art. 9 alin. 9 din OUG nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea
şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991:” (1) Pentru punerea în valoare a
pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi
pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari,
în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie
contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti
disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o
perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora,
unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile
consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau
juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în condiţiile
legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale
deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani.
(5) Lucrările de întreţinere a pajiştilor şi a utilităţilor zoopastorale se vor efectua
de către crescătorii de animale care le folosesc. Condiţiile şi nivelul acestor lucrări vor
fi cuprinse în contractul de concesiune/închiriere, întocmit pe baza contractului-cadru
aprobat prin ordin*) comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emis în termen de 20 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(7) Resursele financiare rezultate din administrarea pajiştilor proprietate publică
sau privată a comunelor, oraşelor, respectiv a municipiilor se fac venit la bugetele

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti,
după caz.
(7^1) Preţul concesiunii/închirierii se stabileşte ţinând cont de echilibrul financiar
dintre valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile care îi sunt impuse
utilizatorului pajiştii permanente prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului
pastoral.
(7^2) Unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile
consiliilor locale, au obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau
închiriere a pajiştilor permanente amenajamentul pastoral şi condiţii speciale de
îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(9) Consiliile locale au obligaţia să aprobe amenajamentele pastorale, valabile
pentru toate pajiştile permanente aflate pe unitatea administrativ-teritorială în cauză,
întocmite de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru
agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului
judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii
din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz,
conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov,
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Potrivit prevederilor art. 8 din HG. nr. 1064/13.05.2013 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
care prevad “(1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente
pastorale, în condiţiile legii.

În conformitate cu textele de lege anterior menţionate, rog membrii
Consiliului Local Gogosari a analiza oportunitatea privind aprobarea intocmirii
Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea Com.
Gogosari

P R I M A R,
Daia Danut

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana
Nr. 1050 / 20.02.2017

REFERAT
Subsemnata, Chelu Elena-Iuliana, secretar în cadrul unităţii administrativ-teritoriale
Gogoşari, referitor la proiectul de hotărâre privind
aprobarea intocmirii
Amenajamentului Pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea Com.
Gogosari, avand in vedere prevederile art. 6, alin. 1, alin. 2, art. 9 alin. 9 din OUG nr.
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, in
conformitate cu textele de lege anterior menţionate, rog să analizaţi şi să dispuneţi.

SECRETAR,
Chelu Elena-Iuliana

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNA GOGOŞARI
Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- socială, buget- finanţe,
administrarea domeniului public şi privat
agricultură, gospodărirea comunală, protecţia mediului,
servicii şi comerţ

Nr.1178 / 24.02.2017

RAPORT
Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Gogoşari pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget–finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ, prin următorii consilieri:”Pîrvu Iulian,
Roşu Cătălin-Mirel, Chira Iulică, Chican Constantin şi Răuţă Gheorghe”,
întrunită în şedinţa de azi, 24.02.2017, având următoarea ordine de
zi:”Proiect de hotărâre privind aprobarea intocmirii Amenajamentului
Pastoral pentru pajistile permanente aflate in proprietatea Com. Gogosari''.
În urma analizării expunerii de motive a primarului, comisia de
specialitate este de acord cu cele expuse în expunere, supus la vot de
preşedintele de comisie se aprobă în unanimitate de voturi de toţi cei
prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

MEMBRII,

Pîrvu Iulian

Roşu Cătălin-Mirel

Chican Constantin
Răuţă Gheorghe

Chira Iulică

ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
COMUNEI GOGOŞARI
Comisia juridică şi apărărea ordinii publice
Nr. 1181 / 24.02.2017

AVIZ
Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compusă din domnii
consilieri: “Licuţă Cătălin-George, Pleşea Ilie şi Chiru Mariana”, în şedinţa
de azi, 24.02.2017, au analizat următoarea ordine de zi:”Proiect de hotărâre
privind aprobarea intocmirii Amenajamentului Pastoral pentru pajistile
permanente aflate in proprietatea Com. Gogosari''.
În urma analizării raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hotărâri în acest sens, fiind supus la vot se aprobă în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declară şedinţa închisă.

Preşedinte,
Pleşea Ilie

Secretar,
Licuţă Cătălin-George

Membru,
Chiru Mariana

