
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA NĂENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea 

privata a comunei Naeni, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, 
aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, 

Caietului de sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului 
de închiriere – model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a 

pajistilor, aflate în proprietatea privată a comunei Naeni 

 
 Consiliul local Năeni; 
 Având în vedere : 
- referatul de aprobare al primarului comunei Naeni, înregistrat la nr. 

308/24.02.2021; 
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la nr. 309/24.02.2021; 
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului local înregistrat la nr. 

310 / 24.02.2021;  
- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea 

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991; 

- 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 Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;  

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii 
optime de animale pe hectar de pajiste; 

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr.18/1991; 



- Hotararea  Consiliului Judetean Buzau nr. 220/17.12.2020 privind stabilirea valorii 
masei verzi pe hectar pajiste pentru anul 2021 la nivelul judetului Buzau; 

- prevederile art. 129, alin. 2, lit. (c) si alin. 6 lit. (a) precum si a art. 332-348 din 
O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

- prevederile Legii nr. 32/2019 a Zootehniei; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.(a), art. 139 alin. (3) lit.(i), art. 196 

alin.(1) lit.(a) si art.197 alin.(1) si (2) din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE, 

 
 Art. 1 Se aproba initierea procedurii de închiriere a pajistilor disponibile, 
proprietate privată a comunei Naeni, in suprafata de 27,00 ha,  

Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajistilor 
proprietate privată a comunei Naeni, conform anexei nr.1 - parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3 Se aproba suprafata de teren si amplasamentele conform anexei nr. 2 – 
parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 4 Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţie publicã conform anexei nr. 
3, parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 5 Se aproba Caietul de sarcini al închirierii, cerinţele minime de calificare 
ale ofertanţilor - conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se aproba Documetatia de atribuire privind închirierea pajistilor, conform 
anexei nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Termenul de închiriere este de maxim 7 ani. Pretul de pornire la licitatie 
pentru inchiriere este stabilit la suma de 110 lei/ha/an la care se adauga impozitul 
afferent terenului. 

Art. 8, Primarul comunei prin compartimentul achizitii publice, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotarari. Se imputerniceste primarul comunei Naeni 
sa semneze contractele de inchiriere. 
 Art. 9  Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va 
comunica autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
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NĂENI, 25 februarie 2021  

  PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                        BELET IONEL   

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL 
JR. MIHĂILĂ DANIEL 

 

 
Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Naeni, cu respectarea prevederilor 

art. 139, alin. (3), lit. i), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de ____ voturi pentru, ___ abţineri și ____ voturi împotrivă, din numărul 

total de 11 consilieri în funcţie și 11 consilieri prezenţi la ședinţă. 


