HOT

RÂRE

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral , regulamentului de pasunat, studiului de
oportunitate, caietul de sarcini, pre ului de pornire a licita iei în vederea concesionarii prin
licita ie a pasunilor permanente apartimand comunei Gogosari, judetul Giurgiu.
Consiliul local al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu, întrunită în şedinţa ordinara;
Având în vedere:
 referatul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.6291 /06.11.2017
 expunerea de motive a primarului, înregistrat cu nr.6393 / 13.11.2017;
 raportul comisiei de specialitate, înregistrat cu nr. 6618/24.11.2017;
- avizul comisiei juridice, înregistrat cu nr. 6619/24.11.2017;
- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţ a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr. 18/1991;
- Strategia privind organizarea activit ţii de îmbun t ţire şi exploatare a pajiştilor la nivel
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobat prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului
agriculturii, alimentaţiei şi p durilor şi al ministrului administraţiei publice, modificat şi
completat prin Ordinul ministerului agriculturii, p durilor şi dezvolt rii rurale nr. 210/2009 şi nr.
541/2009,
 prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor
Metodologice pentru aplicarea 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 MADR nr.544 din 21 iunie 2013 privind metodologia de calcul a
înc rc turii optime de animale pe hectar de pajişte,
 prevederile Ordinului MADR/MDRAP nr.407/2013 privind contractele cadru de
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al
comunelor, oraşelor şi municipiilor,
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa
decizional în administraţia public şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnic
legislativ ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (9); ale art. 39 alin. (1); ale art. 45
alin. (1); ale art. 61 alin. (2); ale art. 115 alin. (1) lit. b) şi ale art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia public local , republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare,
HOT REŞTE:
Art. 1. - (1) Se aprob Amenajamentul pastoral pentru, p şunile aflate pe teritoriul comunei
Gogosari, prev zut în Anexa 1, care face parte integrant din prezenta hot râre.
- (2) Amenajamentul prev zut la alin. (1) reprezint actul administrativ prin care se
gestioneaz p şunile aflate pe teritoriul comunei şi este valabil pe o perioad de 10 ani.
Art.2. Art.2. Se aprob studiul de oportunitate, caietul de sarcini, regulamentul de pasunat,
contractul de concesionare si regulamentul privind modul de organizare a licitatiei , conform
anexelor nr. 2, 3 ,4 , 5 si 6 care fac parte integrant din prezenta hot râre.

Art.3.Preţul de pornire la licitaţie va fi de :300 lei/ha/an, Tarlaua Padina iar pentru Suprafete celelalte
regasite in studiul de oportunitate pretul de pornire va fi de 250 lei/ha/an.
Art.4. Viceprimarul comunei împreun cu comisia de evaluare a ofertelor vor urm ri ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hot râri.
Art.5. Se împuterniceşte Primarul comunei Gogosari, judeţul Giurgiu s constituie o comisie de licitaţie şi
s semneze contractele de concesionare.
Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ se îns rcineaz primarul comunei
Gogosari, judeţul Giurgiu – domnul Daia Danut şi Chelu Elena Iuliana – secretarul comunei Gogosari,
judeţul Giurgiu.

Presedinte de sedinta,
Consilier local, Popescu Petrisor
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Contrasemneaza,
Secretar
Chelu Elena Iuliana
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PRIMAR,
Daia D nu
Nr. 6393 / 13.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul, Daia Dănuţ, primar al comunei Gogoşari, judeţul Giurgiu,
referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral ,
regulamentului de pasunat, studiului de oportunitate, caietul de sarcini, preţului
de pornire a licitaţiei în vederea concesionarii prin licitaţie a pasunilor
permanente apartimand comunei Gogosari, judetul Giurgiu.
Lunând în considerare, prevederile art. 9 din Ordonanţa 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. 8 alin. (1), alin. (2) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind
aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente .
Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, aprobarea
Amenajamentului Pastoral , regulamentului de pasunat, studiului de oportunitate,
caietul de sarcini, preţului de pornire a licitaţiei în vederea concesionarii prin
licitaţie a pasunilor permanente apartimand comunei Gogosari, judetul Giurgiu .
În conformitate cu textele de lege anterior menţionate, rog membrii
Consiliului Local Gogosari a analiza oportunitatea privind aprobarea proiectului
de hotarare mentionat mai sus.
P R I M A R,
Daia Danut
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Comisia de specialitate a Consiliului local
al comunei Gogoşari pentru programe de
dezvoltare economico- social , buget- finan e,
administrarea domeniului public şi privat
agricultur , gospod rirea comunal , protec ia mediului,
servicii şi comer

Nr.6618 / 24.11.2017

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 urm torii consilieri:” Pirvu
Iulian ,Rauta Gheorghe, Chira Iulica, Chican Constantin, Rosu Mirel
Catalin”, întrunit în şedinţa de azi, 24.11.2017, având urm toarea ordine
de zi:”Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral
, regulamentului de pasunat, studiului de oportunitate, caietul de
sarcini, preţului de pornire a licitaţiei în vederea concesionarii prin
licitaţie a pasunilor permanente apartimand comunei Gogosari, judetul
Giurgiu”.
În urma analiz rii expunerii de motive a primarului privind proiectul
de hotarare mentionat mai sus, comisia de specialitate este de acord cu
cele expuse, supus la vot de preşedintele de comisie se aprob în
unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declar şedinţa închis .

PREŞEDINTE,
Pirvu Iulian

SECRETAR,

Rosu Mirel Catalin

MEMBRII,

Chican Constantin
R uţ Gheorghe

Chira Iulic
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Comisia juridic şi ap r rea ordinii publice
Nr.6619 / 24.11.2017

Comisia juridică şi apărarea ordinii publice compus din domnii
consilieri:”Plesea Ilie, Licuta Catalin George, Chiru Mariana”, în şedinţa
de azi, 24.11.2017, au analizat urm toarea ordine de zi:” Proiect de
hotarare privind aprobarea Amenajamentului Pastoral , regulamentului
de pasunat, studiului de oportunitate, caietul de sarcini, preţului de
pornire a licitaţiei în vederea concesionarii prin licitaţie a pasunilor
permanente apartimand comunei Gogosari, judetul Giurgiu”.
În urma analiz rii raportului întocmit de comisia de specialitate se
propune adoptarea unei hot râri în acest sens, fiind supus la vot se aprob
în unanimitate de voturi de toţi cei prezenţi.
Nemaifiind alte discuţii se declar şedinţa închis .

Preşedinte,
Plesea Ilie

Secretar,
Licuta Catalin George

Membru,
Chiru Mariana

