
ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURA TEGHII 
 

HOTĂRÂRE 
 

Privind aprobarea unor măsuri pentru organizarea pășunatului pe raza comunei  
Gura Teghii în anul 2021 

 
          Consiliul Local al comunei Gura Teghii,județul Buzău, 
          Având în vedere: 

− Referatul de aprobare al domnului Doroican Daniel, secretar general al comunei, întegistrat 
la nr. 5434/31.03.2021; 

− Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei nr. _______/_____________; 

− Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. ________/_____________; 
− Prevederile art.4 din HG nr. 1064/20213 cu privire la aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr.34/2013, privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991; 

− Prevederile Ordinului nr. 407/2013 a Ministerului Agriculturii pentru aprobarea 
contractelor – cadru  de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul 
public al comunelor , orașelor , respectiv al municipiilor; 

− Prevederile Ordinului nr. 544/2013 al Ministerului Agriculturii privind metodologia de 
calcul al încărcăturii optime de animale/ha de pajiște; 

− Prevederile art.9 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările  ulterioare, modificată prin Legea nr. 
44 din 19.01.2018; 

− Prevederile art. 129 alin(2) lit.c) și alin.(6) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

          În temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019privind 
Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 

          Art.1 Se aprobă închirierea pajiștilor disponibile aflate în domeniul privat al comunei 
Gura Teghii, prin încredințare directă, către crescătorii de animale de pe raza comunei Gura 
Teghii, pe o perioadă de 5 ani cu prețul de închiriere _____lei/ha/an, fără a depăși valoarea 
masei verzi/ ha calculate în funcție de prețul mediu stabilit al Consiliului Local Gura Teghii. 



     Art. 2  Se aprobă, trupurile disponibile de islaz, în punctele Varlaam – Carpenu, parcela 
 20 – 1,9 ha și în Varlaam – Seci, parcela 21 – 2,8 ha spre închiriere doamnei Neculai Maria 
Azimioara.  
     Art. 3 Se împuternicește primarul comunei, dl. MICLERU GHEORGHE , pentru semnarea 
contractelor de închiriere și a actelor adiționale la contractele de închiriere care rezultă din 
aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art. 4 Primarul comunei va desemna comisia pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri, 
a legislației specific și pentru desemnarea persoanelor abilitate să constate și să aplice 
sancțiuni, în condițiile legii, pentru nerespectarea legislației specific. 
    Art.5  Se constittuie comisia pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, cu următoarea 
componență:   - Doroican Daniel – secretar general al comunei; 

- Podaru Florentin – inspector; 
- Eftime Cătălina – inspector. 

    Art. 6  Secretarul general al comunei Gura Teghii va comunica prezenta hotărâre 
instituțiilor și persoanelor interesate. 
 
 
 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
                                                             CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATTE, 
    MĂNĂILESCU  ADRIAN                                                      SECRETAR GENERAL, 
     
                                                                                                        DOROICAN DANIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de ..................................., 

cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ , cu un nr. de ....... voturi pentru, 
...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie şi ....... consilieri prezenţi la şedinţă. 


