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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării 
pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gura Teghii,  

județul Buzău pentru anul 2022 

 

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

- referatul de aprobare al primarului comunei Gura Teghii, înregistrat sub nr. 
…………./……….2022;  
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local înregistrat sub nr. 
.........../..............2022; 

 - raportul compartimentului  de resort,din cadrul aparatului de specialitate al primarului , 
înregistrat sub nr. .........../..........2022; 
- prevederile art. 3 lit. ,,b”, art. 9 alin. (1) – (9) din O.U.G. nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificate prin O.U.G. nr. 225/2020; 
- H.G. Nr. 1064 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatareapajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; 
- Ordinul Nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 
hectar de pajiște; 
- Ordinul 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a 
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al 
municipiilor, actualizat , cu modificările și comăpletările ulterioare; 
- prevederile art. 1777 și următoartele-Cap. V-Contractul de locațiune din Legea Nr. 
287/2009 privind Codul Civil; 
- prevederile O.U.G. nr. 130/17.12.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 
unor termene, precum și pentru modificares unor acte normative, care, la articolul XVIII 
precizează: 
       Termenul prevăzut la alin. (1) al articolului 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 34/2013 privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul 
oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu  modificări și completări 
ulterioare, așa cum a fost prorogat de art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 



225/2020 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul 
agriculturii , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 31 decembrie 
2020, se prorogpână la data de 1 ianuarie 2023. 
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău Nr. 209/11.11.2021 privind stabilirea prețurilor 
medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pentru anul fiscal 2022 la 
nivelul județului Buzău. 
    În temeiul art. 196, alin.(1), lit. ,,a” și ale art. 139 coroborate cu cele ale art. 129, alin.(2)  
lit. ,,b”  din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1    Se aprobă disponibilul de pajiști pe unități de exploatare – trupuri de pajiști ce pot 
face obiectul  închirierii pentru anul 2022, conform anexei nr. 1 și anexa nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2    Se aprobă închirierea prin atribuire directă a trupurilor de pajiști din anexa nr. 1 și 
anexa nr. 2, 
Art. 3   Se aprobă prețul de închiriere pentru trupurile de pajiști prevăzute în anexa nr.1 și 
anexa nr. 2  la  100  lei/ha. 
Art. 4   Se aprobă închirierea pajiștilor  pentru o perioadă de 1 an. 
Art. 5   Se aprobă contractul –cadru de închiriere conform anexei nr. 3, parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
Art.3    Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri, iar 
secretrul general al comunei o va aduce la cunoștinta publică și o va comunica 
persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate . 

 

 

 

Nr. ….. 
DATA 29.04.2022 

GURA TEGHII 

                             Președinte de ședință, 
                                                                                                                 Contrasemnează, 
                           ROȘCOIU PETRUȚA                                                  Secretar general, 
 

                                                                                                            DOROICAN DANIEL 

  

 
 
 

 
 

 

 

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa din data de 29.04.2022, 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. 
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