
                                    

                                   

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

 

HOTĂRÂRE 

      privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate in domeniul 

privat al comunei Daia, județul Giurgiu 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 725/02.02.2018; 

-raportul de specialitate al referentului agricol Vasile Gabriel nr.726/02.02.2018; 

- raportul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului, urbanism  și  investiții nr. 

3/26.02.2018; 

- raportul comisiei de specialitate juridica și apararea ordinii publice nr. 23/26.02.2018; 

- raportul comisiei de specialitate economică, dezvoltare regională și integrare europeană nr. 

16/26.02.2018; 

- Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente de pe raza comunei Daia, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Daia nr. 4/29.01.2018;  

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.256/11.12.2017 privind stabilirea prețului 

mediu/tonă de masă verde pajiști naturale pentru anul fiscal 2018; 

- prevederile art. 36 alin. (1), alin (2) lit, c), alin. (5) lit. b), art.123 alin. (1)-(2) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - prevederile art. 3 lit.d), art. 9 alin.(2), alin.(3)-(7^2), art.11 din O.U.G. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- prevederile HG nr. 1064/2013 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;  

- prevederile Ordinului comun al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministrului  

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 407/2051/2013 privind aprobarea 

contractelor cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor;  

- prevederile Ordinului Ministrului Agtriculturii şi Dezvoltării Rurale nr 544/2013 privind 

metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;  

- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 226/235 / 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea 

activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe termen mediu si lung; 

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.45, alin.(1) şi al art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 



  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

   Art.1  (1) Se aprobă inițierea procedurii de închiriere, pentru o perioadă de 7 ani, a 

pajiștilor în suprafaţă totală de 433,1767 ha aflate în proprietatea privată a comunei Daia, 

județul Giurgiu, identificate conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 (2) Procedura de închiriere se va stabili cu respectarea prevederilor legale, în funcție de 

numărul cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele 

înscrise în Registrul național al exploatațiilor, membri ai colectivității locale sau care au sediul 

social pe teritoriul comunei Daia, județul Giurgiu.  

 Art. 2 Perioada de pășunat este cuprinsă între 23 aprilie și 26 octombrie. 

 Art. 3 Se aprobă prețul mediu la masă verde pajiști naturale pentru recolta anului 2018, 

în valoare de 400 lei/hectar. 

 Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia şi se va aduce la cunoştinţă 

publică, prin grija secretarului. 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                 Secretar, 

      Ivan Petre                                                                    Brebenel Aurelia 

 

 

            
Daia, 28.02.2018 

Nr. 17 

 

 
   Adoptată cu __8__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _1__abţineri din totalul de _9__consilieri în funcție 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.17/28.02.2018 

 

 

 

Denumirea trupurilor de pajiști 

 

 

Nr. Crt. Teritoriu 

administrativ 

Nr. tarla Nr. parcela Suprafața (ha) 

1 DAIA 9 35 101,3592 

2 DAIA 10 38 15,7309 

3 DAIA 10 38 35,0087 

4 DAIA 10 38 11,3341 

5 DAIA 10 38 11,5634 

6 DAIA 10 38 11,5385 

7 DAIA 10 38 12,1625 

8 DAIA 10 38 11,7971 

9 DAIA 10 38 12,7757 

10 DAIA 10 38 11,9396 

11 DAIA 10 38 11,8681 

12 DAIA 10 38 12,1284 

13 DAIA 10 38 13,224 

14 DAIA 10 38 12,1862 

15 DAIA 10 38 12,8779 

16 DAIA 38 275 9,5781 

17 DAIA 40 283 19,8476 

18 DAIA 64 460 63,1823 

19 DAIA 69 483 26,26 

20 DAIA 49 398 16,8127 

 TOTAL   433,1767 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                   Contrasemnează, 

                                                                                                 Secretar, 

      Ivan Petre                                                                    Brebenel Aurelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


