
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT DE HOTARARE Nr. 
Din 	 2019 

Privind : stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente af[ate în Droîrietatea UAT 
Municipiul Tecuci în anul 2019. 
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae ,Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: /& dinOi 2019 
Consiliul local al municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in sedinta Oa 

indatade 24& 2 -. 2019. 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului,inregistrata 

sub nr. _ /// din oQ20 1 9 

	

Având în vedere raportul de specialitate nr. #/3 	din 	, 2019. 
întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat; 

Avnd în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. - 
Având în vedereH.C.J.Galati nr. 291/19.12.2018 

Avand in vedere dispoziţiile art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, adminisi 
şi exploatarea paji ştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 si art.6 din H.G. 1064/2013; 

Avand in vedere prevederile cap.IV ,pct. 1 din contractul cadru de inchiriere; 
Având în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. ,,c şi din alin. 5, lit.,,b 

şi art. 123, alin. l şi 2, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală, 
republicata in 2007; 

In baza art. 147 din Constitutia Romaniei; 
In baza Deciziei CCR 384/2018, art. 45, alin. (3) şi art. 115, alin. 1, lit. ,,b din Legea 

2 1 5/200 1 a administraţiei publice locale, republicată  în 2007: 

HOTARASTE: 

Art.1.Pretul inchirierii pajistilor permanente af[ate în proprietatea UAT Municipiul 
Tecuci pentru anul 2019 va fi la nivelul anului 2018. 

Art.2Contravaloarea chiriei anuale va fi achitata pani la 31.07.  a anului calendaristic 
respectiv. 

Art. 3. Orice prevedere contrara prezentei se abroga. 



Art.4 Prezenta hot ărâre va fi dusă  la indeplinire, prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 
secretarului municipiului Tecuci . 

INITIATOR 
PRIMAR 

SECRETAR 



ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA Nr. 
Din 	 2019 

Privind : stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente aflate în DroDrietatea UAT 
Municipiul Tecuci în anul 2019. 
Iniţiator: Catalin Constantin Hurdubae ,Primarul municipiului Tecuci, jude ţul Galaţi; 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: /1/47 din 0L OL 2019 
Consiliul local aI municipiului Tecuci, Judeţul Galaţi,intrunit in sedinta 

indatade 2-.O2_ 2019. 
Avnd în vedere expunerea de motive a ini ţiatorului,inregistrata 

sub nr. .//42- din Z2.OL 019 

Având în vedere raportul de specialitate nr. /4/3 din 2202 2019. 
întocmit de Serviciul Administrarea Domeniului Public si Privat; 

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisia de specialitate nr. 
Avândîn vedere H.C.J.Galati nr. 291/19.12.2018 
Avand in vedere dispozi ţiile art.9 din O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, adminisi 

şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991 si art.6 din H.G. 1064/2013; 

Avand in vedere prevederile cap.IV ,pct. 1 din contractul cadru de inchiriere; 
Avnd în vedere prevederile art.36, alin.2, lit. ,,c şi din alin. 5, lit.,,b 

şiart. 123, alin. l şi 2, din Legea 215/2001, privind administra ţia publică  locală, 
republicata in 2007; 

In baza art.147 din Constitutia Roinaniei; 
In baza Deciziei CCR 384/2018 , art. 45, alin. (3) şi art. 1 15, alin. 1, lit. ,,b din Legea 

2 1 5/200 1 a administrâţiei publice locale, republicată  în 2007: 

HOTARASTE: 

Art.1.Pretul inchirierii pajistilor permanente af1ate în proprietatea UAT Municipiul 
Tecuci pentru anul 2019 va fi la nivelul anului 2018. 

Art.2Contravaloarea chiriei anuale va fi achitata pana la 31.07. a anului calendaristic 
respectiv. 

Art. 3. Orice prevedere contrara prezentei se abroga. 	 & s . 
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Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă  la indeplinire, prin grija Primarului municipiului 
Tecuci. 

Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija 
secretarului municipiului Tecuci . 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

SECRETAR 



ROMÂNIA 
jUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL 'ILCUCI 
PRIMAR 

EXPUNE 'RE DE MOTIVE 
NP,  ; 	Z -01 W(./ 

Privind: : stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente aflate in proprietatea UAT 
Municipiul Tecuci în anul 2019.  

in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. „c" şi alin. 5, lit. „b"din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică  locală, prin care se stipuleaz ă  faptul că  de 
administrarea domeniului public şi privat al localităţii răspunde Consiliul local, se impune 
necesitatea dezbaterii şi adoptării modalităţii de inchiriere a pajistilor permanente aflate în 
proprietatea municipiului Tecuci, pentru anul 2019. 

La aceasta data pajistile viabile apartinand municipiului Tecuci sunt inchiriate in 
baza unor contracte de inchiriere semnate in anii anteriori. 

Pentru punerea in valoare a pajistilor,in conformitate cu OUG 34/2013 unitatile 
administrativ-teritoriale ,prin pr -imari,in baza hotararilor consiliilor locale ,in urma cererilor 
crescatorilor de animale inscrise in RNE ,incheie contracte de inchiriere in conditiile legii 
proportional cu efectivele de animale detinute in exploatatie,pe o perioada cuprinsa intre 7 si 
10 ani. 

Pentru contractele de inchiriere se va asigura o incarcatura optima de animale pe 
hectar,dar nu mai mica de 0.3 UVIVI/ha. 

Pretul inchirierii se stabileste prin ho -tarare a consiliului local 
Faţă  de aceste considerente, supun spre dezbatere şi aprobarea Consiliului local, 

prezentul proiect de hotărăsre. 

PRIMAR, 



ROMANIA 
JUDEŢUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
SERVICIUL ADMINISTRAREA DOWNIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 

Nr. /i/g) 	DIN  a .-<02 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind : stabilirea pretului inchirierii pajistilor permanente aflate 'in proprietatea UAT 
Municipiul Tecuci 'in anul 2019.  

Potrivit prevederilor art. 36 alin.2,1it.c,din Legea nr. 215/2001, republicat ă  în 2007 
privind administraţia publică  locală, consiliul local administrează  domeniul public şi privat al 

In conformitate cu art. 123 (1), consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca 
bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau jude ţean, după  caz, să  fie 
date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să  fie concesionate ori s ă  fie 
inchiriate. 

Potrivit art.6 din HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea OUG 34/2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea pajistilor permanente 
si pentru modificarea si oompletarea Legii fondului funciar nr.18/1991,nivelul minim al 
pretului inchirierii se stabileste in functie de pretul mediu al ierbii stabilit prin hotarare a 
consiliilor judetene. 

Prin HCJ Galati nr.291/19.12.2018 pretul mediu/tona de masa verde obtinuta de pe 
pajisti,pentru anul 2019,din judetul Galati a fost stabilit la valoarea de 36 lei/tona. 

Având în vedere aceste considerente, consider c ă  proiectul de hotărâre indeplineste 
conditiile de legalitate. 

SEF SADPP, 


