
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PÎRTEŞTII DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea și completarea Hotărârii CL nr. 19 din 31.03.2015 privind  aprobarea organizării licitaţiei 
privind închirierea păşunilor, aprobarea Caietului de sarcini, stabilirea preţului de pornire a licitaţiei precum şi 

constituirea comisiilor pentru organizarea şi desfăşurarea  licitaţiei şi de soluţionare a contestaţiilor licitaţiei 
 

 Consiliul local al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava;  
 Având în vedere:  
 -Expunerea de motive a d-lui Toma Ioan Pavel, primarul comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 
înregistrată la nr. 2933  din 7.05.2015 
          - Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, înregistrat la nr. 
2935 din 7.05.2015; 

- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 1  nr. 3098/13.05.2015 şi nr. 
1675/ 27.03.2015, prin care avizează favorabil Proiectul de hotărâre ; 

 În baza prevederilor:  
-   Legii nr.72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare;                   
 - art 9 al Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 
şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată prin Legea nr.86/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -  art. 4, art 6, art 6 1 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2013 privind  organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Suceava nr. 192 din 28.11.2014; 
   -  Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii 
optime de animale pe hectar de pajişte; 
    - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de 
bunuri proprietate publică; 
  - Hotărârea nr. 168 din 14.02.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; 
  - Ordinul nr. 407 din 31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de 
pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respective al municipiilor 
       În temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a)  art. 45 coroborat cu art. 

115 lit b) și art. 123 alin.(1) și (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 la HCL 19/ 31.03.2015 și va avea următorul conținut: ” Se aprobă 
organizarea licitaţiei pentru închirierea păşunilor de către crescătorii de animale, persoane fizice sau 
juridice, proprietari de animale înregistrate în RNE, prin licitaţie publică, în condiţiile legii şi ale 
prezentei hotărâri, a păşunilor aparţinând domeniului privat al comunei Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, 
în suprafaţă totală de 100,4191 ha, repartizată pe trupuri de păşune.  

Art. 2 Se completează art. 2 după cum urmează : ” Se aprobă  Caietul de sarcini, conform anexei 
nr. 1 precum și Contractul cadru de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate pe domeniul public sau 
privat al comunei Pîrteștii de Jos, conform anexei nr. 2. Anexele fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre” 
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Art.3   Celelalte prevederi ale  HCL 19 /31.03.2015 rămân în vigoare. 
            Art.4 Primarul comunei Pîrteştii de Jos, prin compartimentele de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
Todosi Petru 
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