ROMANIA
JUDETUL BRAILA
CONSILIUL LOCAL ROMANU

HOTĂRÂREA nr. 26
din 27.05.2013
Privind aprobarea concesionării prin licitatie publica a suprafeŃei de 31,43 ha păşune ce se
află în proprietatea privată a comunei Romanu , judeŃul Braila
Consiliul local al comunei Romanu , judeŃul Braila , intrunit în şedinŃă ordinară astăzi 27.05.2013
Având în vedere cererea nr. 1835/20.05.2013 a d-lui Ioan Fanel,reprezentantul AsociaŃiei
Crescătorilor de animale din comuna Romanu pentru concesionarea unor suprafeŃe de păşune aflate în

administrarea consiliului local în vederea păşunării animalelor ;

Având în vedere referatul de specialitate a compartimentului de resort privind suprafaŃa de
păşune necesară pentru efectivele de animale ;
Având în vedere expunerea de motive a Primarului din care reiese necesitatea ca păşunea

comunală în suprafaŃă de 665,76 ha , situată în localităŃile componente ale comunei şi care se află în
proprietatea privată a comunei Romanu, judeŃul Braila să fie concesionată AsociaŃiei crescătorilor de
animale din comună în vederea păşunatului ;
Avand in vedere HCL Romanu nr.21,anexa nr.25,poz nr.20 privind inventarul bunurilor care
apartin domeniului privat al comunei;
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local la proiectul de
hotărâre prezentat
In conformitate cu Legea zootehniei nr. 72/2002, actualizată, a Hotărârii Guvernului nr. 940/2002
pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei
In conformitate cu art.9 alin. 8 din prevederile OUG nr.34/13.05.2013, privind organizarea şi
exploatarea pajiştilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1001;
In baza art.36 alin.1,lit.b,c,alin.5,lit.a,b,art.123 alin.2 şi art. 115 alin.(1) , lit. „b” , din Legea nr.
215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 , alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală
republicată , cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞT E:
Art. 1 . Se aprobă concesionarea prin licitatie publica a suprafaŃei de 31,43 ha păşune ce
face parte din domeniul privat al comunei Romanu, judeŃul Braila ,membrilor AsociaŃiei Crescători-lor
de Animale ,personae fizice si juridice , fiind identificata pe parcele şi tarlale conform anexei nr. 1 la
prezenta hotarare, în scopul păşunării animalelor.
Art. 2 Durata concesiunii este de 5 ani, şi poate fi prelungită printr-un act aditional, prin
acordul de voinŃă al părŃilor, în condiŃiile legii .
Art. 3. Se aproba Studiul de oportunitate conform anexei nr.2 si Caietul de sarcini conform
anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art. 4 (1)RedevenŃa minimă este de 250 lei /ha /an . Pentru anii fiscali următori,redevenŃa se
va indexa funcŃie de indicele de inflaŃie, aferent anului fiscal precedent (comunicat de Institutul National
de Statistica).

(2)Garantia pentru participare la licitatie este de 1.000 lei
(3)Taxa de participare la licitatie este de 500 lei

(4)Taxa pentru cumpararea Caietului de sarcini este de 100 lei
2.

Art.5. Membrii AsociaŃiei Crescătorilor de Animale ,personae fizice si juridice, crescători de
animale vor efectua lucrările de întreŃinere a pasunii , precum si a utilităŃilor zoopastorale , având si
următoarele responsabilităŃi :
a) întocmeste un program raŃional , cu respectarea perioadei de refacere a covorului vegetal
după fiecare ciclu de păsunat .
b)la începutul fiecărui sezon de păsunat ,se vor lua masuri de curăŃare a păsunile , eliminarea
buruienilor toxice , târlirea , eliminarea excesului de apa , modul de grupare a animalelor pe păsunat ,
acŃiunile sanitar veterinare obligatorii .
Art. 6.(1) Utilizatorii de pajisti care încheie contract de concesiune urmare a cererii depuse
trebuie sa îndeplinească minim următoarele condiŃii :
a) sa fie înregistrat in Registrul NaŃional al ExploataŃiilor ;

b)sa asigure o încărcătura de minima de 0.3 UVM/ha pentru suprafaŃa solicitata ;
c)sa prezinte un program de păsunat conform prevederilor cap. IV, pct.8 , pentru perioada
preluării in folosinŃa a suprafeŃei de pajisti solicitata .
(2) Utilizatorii de pajisti , au obliga-Ńia sa asigure întreŃinerea corespunzătoare a
acestora , in vederea menŃinerii si ridicării potenŃialului de producŃie .
Art.7.- Se aprobă componenŃa Comisiei de licitaŃie a preŃului de concesionare după cum
urmează:
a. Preşedinte: Chihaia Dan Lucian,viceprimar
b. Secretar : Zainea Cristian George,secretar comuna
c. Membru : Dragostin Marian,ing.agronom
d. Membru : Taras Fanica,inspector
e. Membru : Toma Elena,referent
Art.8. Se aproba Comisia locala de rezolvare a contestatiilor in urmatoarea componenta:
a. Presedinte: Vasilache Dumitru,primar
b. Secretar : Radu Badiu Nicoleta,referent
c. Membru : In Gh.Nicu,referent
Art.9. Primarul comunei va asigura conditiile tehnico organizatorice necesare bunei
desfasurari a licitatiei.
Art.10. Secretarul comunei va înainta copie de pe prezenta , primarului, compartimentul
contabilitate ,InstituŃiei Prefectului judeŃului Braila pentru verificarea legalităŃii , utilizatorilor de pajisti

din comuna Romanu şi o va afişa spre luare la cunoştinŃă celor inetersaŃi
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