
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA CERNĂTEȘTI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr. 8/28.02.2018 pentru 
aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiștilor din proprietatea 

privata a comunei Cernătești, a Studiului de oportunitate privind 

inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de licitaţie, 
Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime de 

calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere – model cadru, în 
vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în 

proprietatea privată a comunei Cernătești, cu suprafetele de  0,5734 Ha - 

T.18, P 778-779, 1,2939 Ha T.18, P. 790 si 0,3956 Ha  - T.18, P.791-792, 
categoria de folosintă păsune 

 
 Consiliul Local al comunei Cernătesti, județul Buzău, întrunit în 
ședință ordinară luna Mai 2020, 

Având în vedere : 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Cernătești, înregistrat la nr. 

144/21.05.2020; 

- raportul compartimentului de specialitate, Înregistrat la nr. 145/21.05.2020; 
- rapoartele de avizare al Comisiilor de specialitate a Consiliului local  

Cernătești; 
- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 

fondului funciar nr.18/1991; 
- 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 Ordinului 407/2013 pentru aprobarea contractelor – cadru de 

concesiune și închiriere a suprafeţelor de pajiști aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor;  

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al 

incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste; 
- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea 
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea 
Legii fondului funciar nr.18/1991; 

- HCL nr. 8/28.02.2018 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 
pajiștilor din proprietatea privata a comunei Cernătești, a Studiului de 
oportunitate privind inchirierea, aprobarea Regulamentului procedurii de 

licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de sarcini, cerinţele minime 
de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere – model cadru, în 

vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în proprietatea 
privată a comunei Cernătesti; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică; 



În temeiul art. 139 alin.1 din OG 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
HOTĂRĂȘTE, 

Art. 1 Se aproba completarea Anexelor 1 si 2 la HCL nr. 8/28.02.2018 
pentru  
 

1 
aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiștilor din proprietatea privata a 
comunei Cernătești, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea 

Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de 
sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere 

– model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate 
în proprietatea privată a comunei Cernătești, cu suprafetele de  0,5734 Ha - 
T.18, P 778-779, 1,2939 Ha T.18, P. 790 si 0,3956 Ha  - T.18, P.791-792 

categoria de folosintă păsune, conform anexelor care fac parte integrată la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei Cernătesti, duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, prin Compartimentul agricol si fond funciar. 

Art.3. Secretarul general al comunei Cernătesti va aduce la cunoştinţa 

Primarului comunei Cernătesti, Compartimentul agricol si fond funciar şi va 
înainta Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău, pentru controlul de 
legalitate. 

 
 

     Preşedinte  de şedinţă,          Contrasemnează pentru legalitate, 

            Consilier                                         Secretar general al comunei, 

           Bălan Ion                                             Dumitrascu Doru-Vasile 

 

 

 

 

 

Nr. 29/28.05.2020         

 

                                                 

 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local  al  Comunei  Cernătesti, 
judeţul Buzău în şedinţa ordinară din  28 Mai 2020, cu respectarea  prevederilor 
art.139 alin.(1) coroborat cu alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 13  voturi pentru:-voturi  împotrivă;-abţineri  din 
numărul  total  de 13  consilieri  locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi  la sedinţă. 

 


