
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 
COMUNA FLORICA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
 

Privind privind aprobarea  inchirierii păşunilor aflate in proprietatea privată a 
comunei Florica, Judeţul Buzău 

 
Consiliul local al comunei Florica, judeţul Buzău 
 Având in vedere: 

-expunerea de motive a primarului Comunei Florica, Judeţul Buzău, 
inregistrată 
sub nr.555/13.03.2019; 

-raportul de specialitate al responsabilului din cadrul compartimentului  
Registru agricol,  inregistrat la nr.558/13.03.2019; 
         -avizul comun al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Florica; 
 - prevederile  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 modificarile si completarile ulterioare;  

-prevederile HCL nr 16/27.04.2018 privind  aprobarea Amenajamentului 
pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al 
comunei Florica; 
 -  prevederile  HG nr. 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;  
 - 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 Agriculturii 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 Hotararii Consiliului Judeţean Buzău nr.273 din 
27.11.2018 privind stabilirea preturilor medii ale produselor agricole si a valorii 
masei verzii pe hectar pajisti pentru anul fiscal 2019 la nivelul judeţului  
Buzău.  

În temeiul art.45 alin.1 şi a art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Â Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă incheierea contractelor  de închiriere prin atribuire 

directa pentru suprafetele de pajisti disponibile aflate in  domeniul privat al 



U.A.T comuna  Florica, conform Anexei  nr.1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, pe o perioada de 10 ani de la data semnarii contractului.  
 Art.2.Beneficiarii contractelor de inchiriere prin atribuire directa pentru 
suprafetele de pajisti disponibile aflate in domeniul privat al UAT comuna 
Florica sunt prevazuti in prevăzut în Anexa nr. 2,  care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre .  
 Art.3. Se aprobă Regulamentul privind inchirierea păjiştilor proprietate 
privată a Comunei Florica, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 4. Se aprobă modelul Contractului de închiriere , conform Anexei 
nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5. Se aprobă comisia de atribuire directă pentru inchirierea 
păşunilor din proprietatea privată a comunei Florica in urmatoarea 
componenţă : 

Tirifan Ionel – presedinte; 
Săraru Steluţa –membru; 
Hulaşu Constantin –membru. 

 Art. 6. Preţul  de  închiriere  pajiştii este de 100 lei /ha/an.   
 Art. 7. Se împuterniceşte  Primarul comunei Florica , domnul Zaharia 
Ion , sa semneze contractele de inchiriere pentru suprafetele de pajisti 
disponibile aflate in domeniul privat al UAT comuna Florica , conform 
prevederilor  art .1 din prezenta hotarare.  
 Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica : 

- Instituţiei Prefectului – Judeţului Buzău; 
- Primarului  comunei Florica ,  
- compartimentelor   contabilitate , registrul agricol şi va fi adusă  la 

cunoştinţă publică  prin afisare la sediul  Primariei comunei Florica  şi pe  site-
ul www.primariaflorica .ro 

 
 
 

                 Presedinte de sedinţă, 
                        Consilier,                                                            Contrasemnează 
                  Cristinescu Nicolae                                                     Secretar delegat 

   Lupu Marcelica Adriana 
 
 
 

Nr.11 
Florica 29.03.2019 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Florica în şedinţa din data de 
29.03.2019, cu respectarea prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 9 voturi pentru, - 
abţineri şi – voturi împotrivă, din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri prezenţi 
la şedinţă. 
  


