
R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 
CONSILIUL LOCAL 

           PROIECT  
H O T A R A R E 

privind aprobarea organizării pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în 
domeniul privat al comunei Săpoca, județulul Buzău  pentru anul 2019 

 
 Consiliul local al comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 
 -expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata sub nr.122/09.05.2019; 
 -raportul comisiei pe domeniu de specialitate din cadrul consiliului local, inregistrat 
sub nr 123/09.05.2019; 
 -raportul consilierului juridic, inregistrat sub nr. 124/09.05.2019; 
 -art. 3 lit. b), art.9 alin.(1) –(9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, modificată prin Legea nr. 75/25.04.2019; 
 -Hotărârea nr. 1.064 din 11 decembrie 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; 
 -Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale 
pe hectar de pajiște; 
 -Ordinul nr. 407/2051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi 
închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, 
respectiv al municipiilor, actualizat, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile art.1777 și următoarele –Cap. V - Contractul de locațiune din Legea nr. 
287/2009 privind Codul Civil; 
 - Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 273/2018 privind stabilirea prețurilor 
medii ale produselor agricole și a valorii masei verzi pe hectar pentru anul fiscal 2019 la 
nivelul județului Buzău. 
 In temeiul art.36 alin. (1), alin.(2) lit.”c” si  alin(5) lit.”b”, alin. (9) si art.45 alin(3), art. 
123, alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 

H O T A R A S T E : 
 

 Art.1.-Se aprobă disponibilul de pajiști  pe unități de exploatare – trupuri de pajiști  ce 
pot face obiectul închirierii pentru anul 2019, conform anexei nr.1, parte integranta din 
prezenta hotarare.  
 Art.2.-Se aprobă închirierea prin atribuire directă a trupurilor de pajiști din anexa nr. 
1. 
 Art.3.- Se aprobă prețul de închiriere pentru trupurile de pajiști prevăzute în anexa nr. 
1, la _________ lei/ha/an. 
 Art.4.-Se aprobă închirierea pajiștilor pentru o perioada  de 1 an. 
 Art.5.-Se aprobă contractul –cadru de închiriere conform anexei nr.2, parte integranta 
din prezenta hotarare.  

Art.6.-Primarul comunei va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari iar 
secretarul comunei o va aduce la cunostinta publica si o va comunica persoanelor, 
institutiilor si autoritatilor interesate.  
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