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ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                                                                                                

                                                                                                                      

HOTĂRÂRE 

 

 

      privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Daia nr. 17/28.02.2018  

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. 1905/22.03.2018; 

-raportul de specialitate al secretarului comunei nr.1906/22.03.2018; 

- referatul de legalitate al Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu nr. 4793/30.03.2018; 

- 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 Local al comunei Daia nr. 17/28.02.2018  privind aprobarea inițierii 

procedurii de închiriere a pășunilor aflate in domeniul privat al comunei Daia, județul Giurgiu; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 256 din 11.12.2017 privind aprobarea preţului 

mediu/tonă de masă verde obținută din exploatarea pajiștelor permanente, pentru anul 2018; 

-prevederile art. 9 alin. (7^1) din O.U.G nr. 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 art.6 alin.(3) și (4) din H.G. nr. 1.064/2013 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, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, actualizată;  

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.45 alin.(3) 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.I Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al comunei Daia nr. 

17/28.02.2018 privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor aflate in domeniul 

privat al comunei Daia, județul Giurgiu, care va avea următorul cuprins: 

,, Art.3 Se aprobă prețul de închiriere prin atribuire directă pentru recolta anului 2018, 

după cum urmează: 
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Trup 

pășune 

Suprafața 

-ha- 

Producția 

medie/tonă/ha 

conform 

Amenajamentului 

pastoral 

Preț 

mediu/tonă 

masă verde 

conform 

HCJ Giurgiu 

nr. 256 din 

11.12.2017 

-lei- 

Preț mediu 

rezultat/tonă/ha 

-lei- 

Preț 

aprobat 

-lei- 

Padina 297,4943 3,4666 65 225,329 225,329 

Dealul 

Florii 

9,5781 3,5 65 227,5 227,5 

Valea 

Miului 

19,8476 3,7 65 240,5 240,5 

Balta 63,1823 3,8 65 247 247 

Lunca 26,26 3,9 65 253,5 253,5 

Valea 

Dăiței 

16,8127 3,5 65 227,5 227,5 

 

Art.II Celelalte prevederi ale H.C.L. Daia nr. 17/28.02.2018 privind aprobarea inițierii 

procedurii de închiriere a pășunilor aflate in domeniul privat al comunei Daia, județul Giurgiu, 

rămân neschimbate. 

 Art.III Dispozițiile prezentei hotărâri pot fi atacate în condițiile Legii contenciosului 

administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

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

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia, compartimentelor de specialitate 

pentru ducerea la îndeplinire, și se va aduce la cunoştinţă publică, prin grija secretarului. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează, 

 Buzică Mihai                                                                            SECRETAR, 

                                                                                                           Brebenel Aurelia 
                                

 

           

Daia, 27.04.2018 

Nr. 35 

 

 
Adoptată cu _6__voturi pentru, _-__voturi împotrivă şi _1_abţineri din totalul de _9__ consilieri în funcţie 

 


