ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA
P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind initierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată
al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Nr.20 din 05.05.2014.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.9, alin.(2) si (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991;
- prevederile H.G.nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
- prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie
2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- prevederile Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
- prevederile Noului Cod Civil ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Grindu nr.10/28.04.2011 privind actualizarea
inventarierii bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr.23 din 25.02.2014 privind stabilirea
pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014.
Analizând :
- expunerea de motive nr.900 din 29.04.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.899 din 29.04.2014 al compartimentului de specialitate;
- raportele nr.33 şi nr.99 din 05.05.2014 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.20 din 05.05.2014;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” c “ si alin. (5), lit.” b “, art.45, alin.(3) şi art.115,
alin.(1),lit.” b „ şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor disponibile, în suprafaţă de
206,7789 ha, din domeniul privat al comunei Grindu, aflate în administrarea Consiliului local
Grindu, pentru anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Referatul de oportunitate privind inchirierea pajiştilor, proprietate privată
a comunei Grindu, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii pajiştilor aflate în proprietatea
privată a comunei Grindu, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform Anexei nr.4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6. Preţul minim de pornire al licitaţiei închirierii pajiştii este de 100 lei /ha/an.
Art.7. Se împuterniceşte Primarul comunei Grindu, domnul Cristache Constantin, pentru
organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.
Art.8. Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a
pajiştilor, va fi formată din :
1.Vieriu Costel – viceprimar - preşedinte;
2.Ene Tudora – secretarul comunei – secretar;
3.Andrei Paula – referent agricol - membru;
4.Dinu Varvara - inspector casier – membru;
5.Consilier local - membru.
Membrii supleanti :
1.Radu Alexandrina – inspector achizitii publice – membru;
2. Iordache Cornelia – inspector asistenţă socială – membru;
3. Consilier local - membru
Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa,
Primarului comunei Grindu, compartimentelor
contabilitate, registrul agricol, persoanei
desemnate ca responsabil cu achizitiile publice şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afisare la
sediul Primariei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro, de catre secretarul comunei
Grindu.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Cristache Constantin

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind initierea procedurii de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea privată
al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa.
Consiliul local al comunei GRINDU,judetul Ialomiţa,
In conformitate cu :
- prevederile art.9, alin.(2) si (3) din O.U.G. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991;
- prevederile H.G.nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor O.U.G.nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
- prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministrului
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru
de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor,
oraşelor, respectiv al municipiilor;
- prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544 din 21 iunie
2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
- prevederile Ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea
activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung;
- prevederile Noului Cod Civil ;
- prevederile Hotărârii Consiliului local Grindu nr.10/28.04.2011 privind actualizarea
inventarierii bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Ialomita nr.23 din 25.02.2014 privind stabilirea
pretului mediu/tona masa verde obtinuta de pe pajiste, pentru anul 2014.
Analizând :
- expunerea de motive nr.900 din 29.04.2014 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.899 din 29.04.2014 al compartimentului de specialitate;
- raportele nr.33 şi nr.99 din 05.05.2014 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei inregistrat cu nr.20 din 05.05.2014;
In temeiul art.36, alin.(2), lit.” c “ si alin. (5), lit.” b “, art.45, alin.(3) şi art.115,
alin.(1),lit.” b „ şi art.123 alin (1), alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă iniţierea procedurii de închiriere a pajiştilor disponibile, în suprafaţă de
206,7789 ha, din domeniul privat al comunei Grindu, aflate în administrarea Consiliului local
Grindu, pentru anul 2014, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Referatul de oportunitate privind inchirierea pajiştilor, proprietate privată
a comunei Grindu, prevăzut în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Regulamentul privind regimul închirierii pajiştilor aflate în proprietatea
privată a comunei Grindu, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini al închirierii, conform Anexei nr.4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Contractul de închiriere, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.6. Preţul minim de pornire al licitaţiei închirierii pajiştii este de 100 lei /ha/an.
Art.7. Se împuterniceşte Primarul comunei Grindu, domnul Cristache Constantin, pentru
organizarea procedurii de licitaţie şi semnarea contractului de închiriere.
Art.8. Comisia de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de închiriere a
pajiştilor, va fi formată din :
1.Vieriu Costel – viceprimar - preşedinte;
2.Ene Tudora – secretarul comunei – secretar;
3.Andrei Paula – referent agricol - membru;
4.Dinu Varvara - inspector casier – membru;
5.Drăghici Ionel – consilier local - membru .
Membrii supleanti :
1.Radu Alexandrina – inspector achizitii publice – membru;
2. Iordache Cornelia – inspector asistenţă socială – membru;
3. Ionică Ionel - consilier local - membru
Art.9. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa,
Primarului comunei Grindu, compartimentelor
contabilitate, registrul agricol, persoanei
desemnate ca responsabil cu achizitiile publice şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afisare la
sediul Primariei comunei Grindu şi pe site-ul www.grindu.ro, de catre secretarul comunei
Grindu.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Andrei Vasile

Nr.29.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 30.05.2014.

Contrasemnează,
Secretar comuna
Ene Tudora

