
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

 COMUNA BUCOV 

 

HOTARAREA NR. 24/31.03.2021 

privind aprobarea prin atribuire directă a unor suprafețe de  pajiste, neînchiriate, 

proprietate privata a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral 

 

Consiliul Local Bucov întrunit în şedinţă ordinară de lucru la data 31 martie 2021, 

Văzând: 

Cererile următorilor crescători de animale: 

-Dobrescu Ilie , cererea nr.7784/18.03.2021, Roșu Toma , cererea nr. 

7785/18.03.2021,Ivan Aurel cererea nr.7896/22.03.2021; 

 Raportul de specialitate nr. 8200/26.03.2021 întocmit de șef birou registru agricol 

cadastru și mediu dna rob Adriana, 

Referatul de aprobare nr.8199 din 26 .03.2021 privind aprobarea atribuirii directe a 

unor suprafețe de pajiste din amenajamentul pastoral,proprietate privata a UAT 

Bucov, 

 În baza art 9 si următoarele 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 aduse prin Legea nr. 44/2018, a 

prevederilor HG 1064/2013 privind aplicarea normelor metodologice de aplicare a 

OUG 34/2013, cu modificările ulterioare, ale Ordinului 407/2013 privind 

aprobarea contractelor cadru de concesionare /inchiriere a suprafetelor de pajisti 

din domeniul public /privat al comunelor, orașelor și al municipiilor, ale Ordinul 

544/2013 cu modificările ulterioare al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte, 

a Legii nr. 287/2009 din 17 iulie 2009, republicată privind Codul civil,  

In baza : Legii 52din 20013 art 13) privind transparenta decizionala in 

administratia publica, republicata ; 



În temeiul prevederilor art 129 alin (1) și (2) lit.c, alin (6) lit  ” b”  din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ;    

                  

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI BUCOV,HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Aprobă atribuirea directă a unor suprafețe de pajiște proprietate privata a 

UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral , neînchiriate la data de 31 

martie 2021. 

Art.2. În cazul în care pentru aceeași suprafață de pășune sunt mai multe cereri, 

aceasta se va atribui prin licitație publică cu strigare,celui care oferă prețul cel mai 

mare, prețul de pornire fiind de 150 lei/ha/an.  

Art 3. Se aproba constituirea Comisiei de atribuire directa a suprafetelor de pasune 

proprietate privata a comunei Bucov si Comisia de contestatii conform anexa 1. 

care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.4. Se aprobă contractul de închiriere conform anexei nr.2. la prezenta. 

Art.5. Se împuterniceşte Primarul UAT Bucov să semneze contractul de închiriere 

pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul privat al UAT Bucov. 

 Art.6. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza comisia prevăzută la art. 3. 

 Art.7 . În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 

340/2004, republicată, privind Instituţia Prefectului şi art. 3, alin. 1 din Legea nr. 

554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează 

Prefectului Judeţului Prahova , pentru exercitarea controlului de legalitate.  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA , 

 NICOLESCU NICOLAE                                           CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                           Secretar general, 

                                                                                   Nae Florentina Cristina  

 


