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R O M Â N I A 
       JUDEŢUL BUZĂU 

        COMUNA SĂGEATA 
       CONSILIUL LOCAL SĂGEATA 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a unor suprafețe de pășune din 

proprietatea privata a comunei Săgeata, județul Buzău 
 
 
Consiliul Local Săgeata; 
 
       Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului  comunei Săgeata, înregistrat la nr. 
2689/20.04.2021;  

- raportul de specialitate, înregistrat la nr.  2688/20.04.2021; 
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Săgeata; 
- H.C.L. Săgeata nr. 49/2016 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru 

pajiştile permanente aflate în proprietatea privată a comunei Săgeata; 
- prevederile art. 9 alin. (2) din 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 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; 
 
În temeiul  art. 129 (6) lit „b” și art. 196 alin.(1) lit.(a) din O.U.G. nr. 57/2019 – 
Codul administrativ 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1. (1) Se aprobă Regulamentul de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a UAT 
Săgeata, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta. 
(2) Se aproba închirierea, prin atribuire directă, a pajistilor proprietate privată a 
comunei Săgeata, crescătorilor de animale din comuna Săgeata, în funcție de numărul 
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de animale înscrise în Registrul național al exploatațiilor, conform anexei nr. 2 la 
prezenta hotărâre. 
(3) Pajiștile comunale sunt  identificate conform anexei nr.1 la regulamentul de pășunat. 
Art.2 . (1)Crescătorii de animale pot depune cereri privind închirierea prin atribuire 
directă  în termen de 10 zile de la data publicării anunțului  privind atribuirea directă a 
pajiștilor. 
(2) Anunțul  prevăzut la alin (1)  va fi afișat la sediul Primăriei, publicat pe site și într-un 
ziar local. 
(5) Cererile se soluționează în termen de 5 zile de la expirarea termenului  prevăzut la 
alin. (1).  
Art.3. Se constituie comisia pentru analiza cererilor pentru închirierea pășunilor 
conform anexei nr. 3 la prezenta hotărare, în următoarea componență: 

1. – Albu Constantin - președinte 
2. – Ilie Constantin - membru 
3. - Bratosin Marius - Consilier local- membru 

Art.4. Se constituie comisia de contestații  pentru închirierea pășunilor în următoarea 
componență: 

1. – Petrache Elena - președinte 
2. – Albu Mădălina Iuliana - membru 
3. – Manea Ion - Consilier local- membru 

Art.5. (1) Cererile persoanelor interesate vor fi însoţite de următoarele documente:  
- copie a cărţii/buletinului de identitate –pentru persoane fizice, din care să reiesă că 
persoana fizică/juridică are domiciliul/sediul în comuna Săgeata. 
-dovadă că pot asigura o încărcătură de minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele 
perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei pentru suprafeţele 
de păşune propuse a fi inchiriate. 
-   prezentarea unui program de păşunat pentru perioada prelucrării în folosinţă a 
păşunii. 
-   copie a statutului şi certificatului unic de înregistrare pentru persoane 
juridice/forme asociative; 
-   copie a cardului de exploataţie din Registrul Naţional al Exploataţiilor (pentru 
formele asociative, copii ale cardurilor pentru toţi membrii asociaţiei); 
-    dovada achitării la zi a taxelor şi impozitelor la bugetul local (certificat fiscal); 
-    procură autentificată la notar în cazul în care ofertantul participă la licitaţie prin 
reprezentant; 
-  adeverinţă de la Primăria comunei Săgeata privind înscrierea animalelor în registrul 
agricol; 
Art. 6.(1) În cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeași suprafață de pajiște, 
au prioritate crescătorii de animale care au animale mai multe înscrise în RNE  
(2) În cazul în care sunt mai multe solicitări pentru aceeași suprafață de pajiște și 
solicitanții au același număr de animale înscrise în RNE prioritate au cei care au deținut 
contract de închiriere pe același amplasament, au plătit la zi chiria și au îndeplinit 
obligațiile prevăzute în contract. 
Art.7. Se aprobă contractul cadru de închiriere, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 8 . Preţul închirierii este  stabilit prin contractul de închiriere. 
Art. 9. Durata contractului de închiriere este de 7 ani. 
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Art.10. Secretarul comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va comunica autorităţilor 
interesate prezenta hotărâre.     

 
 

Nr. 10/23.04.2021 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: 
   Crăciun Nela Carmen 

CONTRASEMNEAZĂ 
 Secretar general delegat al comunei, 

    Elena Petrache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost aprobata de Consiliul local Săgeata  în şedinţa ordinară din data de 
23.04.2021, cu respectarea prevederilor art 129 alin  (6)  lit „b” din OUG 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 10 voturi „pentru”, 0 „împotriva” si - 0 „abţineri”, din 
numărul total de 13 în funcţie şi 10 consilieri prezenţi la şedinţă. 


