ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU

HOTĂRÂRE
privind închirierea prin încredințare directă a unor suprafețe de pășuni
proprietatea privată a comunei Ceraşu
Vazand cererile depuse de crescatorii de animale din comuna care detin animale din speciile bovine,
ovine, caprine si ecvidee, inscrise in R.N.E., prin care solicita suprafete de pajisti pentru pasunat din
domeniul privat al comunei;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei, d-l Duca Dumitru si raportul de specilitate intocmit de
compartimentul registru agricol, cadastru si urbanism cu privire la propunerea pentru închirierea prin
încredințare directă a unor suprafete de pășune proprietatea privată a comunei;
- Avizul Comisiei de specialitate nr.1 a consiliului local;
In baza prevederilor art.6 alin.(1) din H.G.R. nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru aplicarea prevederilor 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 modificările și
completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) 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 modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.36 (2) lit.c) coroborat cu alin. (5) lit.b) si art.45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publicã localã, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,adoptă prezenta,
Consiliul Local al Comunei Cerasu adoptà prezenta hotàrâre:
Art.1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea pășunatului, precum și exploatarea pășunilor
aflate în proprietatea privată a comunei Cerasu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. - (1) Se aprobă închirierea prin atribuire directă a suprafețelor de pășune disponibile,
proprietatea privată a comunei Cerasu, către solicitanții care au depus cereri, proporțional cu efectivele de
animale deținute de fiecare proprietar cu animale înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor.
(2) Perioada de pășunat se stabilește pe perioada cuprinsa intre 15 mai - 15 septembrie a fiecarui an.
Art.3. - Disponibilul de pășune pentru anul 2019, capacitatea de pășunat prețul de închiriere și durata
contractelor de închiriere sunt prevăzute în documentația de atribuire directă.
Art.4. - Se aprobă documentația de atribuire și modelul contractului de închiriere pentru atribuirea
directă a pășunilor proprietatea privată a comunei Cerasu, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5. - (1) Se aprobă constituirea Comisiei de atribuire directă a suprafețelor de pășune proprietate
privata a comunei Cerașu în următoarea componență:
1. Mirica Aurelian, viceprimarul comunei
- președinte;
2. ing.Matiut Gheorghe, agent agricol
- membru;
3. Negrau Denisa, agent agricol
- membru;
4. Mei-Rosu Constantin, consilier local
- membru;
5. David Catalin-Victor, consilier local
- membru.
(2) Se numește secretar al comieiei de atribuire directă d-l David Stelian, secretarul comunei Cerasu.
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Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei, d-l
Mirica Aurelian.
Art.7. - Persoana nemulțumită se poate adresa împotriva prezentei hotărâri Tribunalului Prahova în
conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art.8. – Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, persoanelor si institutiilor interesate, precum
si adusa la cunostinta publica, prin grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NICOLAE MILU

Contrasemneazà:
Secretar,
Stelian David

Cerasu, 28 martie 2019.
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