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CONSILIUL LOCAL ZIDURI 
                                                                                              

           HOTARAREA Nr. 16 
privind aprobarea închirierii prin licitatie publică cu strigare a pajiștilor 

proprietate privată a Comunei Ziduri  
 

Consiliul local Ziduri  , judetul Buzau , 
Avand in vedere prevederile 
          - referatul de aprobare al Primarului comunei Ziduri inregistrata la 
nr. 1681/22.03.2021; 
 -raportul compartimentului de specialitate, inregistrat la 
nr.1682/22.03.2021; 
 -avizul comisiei de specialitate al Consiliului local Ziduri 3, inreg la 
nr.57/25.03.2021 ; 
         -prevederile art. 363 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul 
administrativ; 
 -prevederile Hotararii Consiliului Local Ziduri nr.22/2015, privind 
aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul 
comunei Ziduri, judetul Buzau;   
 -prevederile Hotararii Consiliului Judetean Buzau, privind stabilirea 
preturilor produselor agricole si a valorii masei verzi pe hectar pajiste 
pentru anul fiscal 2020 la nivelul judetului Buzau; 
 -prevederile art. 9 alin. (1), alin. (5), alin. (7) 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 si completarile ulterioare; 
 -prevederile Ordinului nr. 226/2003, pentru aprobarea Strategiei 
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional, pe termen mediu şi lung; 
 -prevederile Ordinului nr. 235/2003, pentru aprobarea Strategiei 
privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la 
nivel naţional, pe termen mediu şi lung; 
 -prevederile Ordinului nr. 407/2013, pentru aprobarea contractelor-
cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul 
public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor; 
 -prevederile Ordinului nr.544/2013, privind metodologia de calcul al 
încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 
 -prevederile Hotararii nr. 1064/2013, 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 si completarile ulterioare; 
         -prevederile art. 23 alin. (1) lit.c) din legea vânătorii și protecției 
fondului cinegetic nr. 407/2006; 
 -prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicata, 
 
In temeiul art. 129 alin (2), lit.c) si alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit.g), 
art. 196 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ : 
 
 

 HOTARASTE: 



ART.1. (1) Se aproba inchirierea pajistilor proprietate privata a comunei 
Ziduri, judetul Buzau, judetul Buzau, conform anexei nr.1. 
             (2) Inchirierea se face pe o durata de 7 ani cu posibilitatea 
prelungirii acesteia prin act aditional in conditiile legii. 
Art. 2 :(1)  Se aproba documentatia împreună cu Caietul de sarcini pentru 
organizarea procedurii de inchiriere prin licitatie publica cu strigare a 
terenurilor categoria pasune in suprafata totala de 45,22  ha. , situate in 
extravilan , comuna Ziduri , prezentata in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare . 
             (2) Terenul mentionat mai sus face parte din domeniul privat al 
comunei Ziduri 
Art. 3 (1) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor ce se vor face la 
licitatia publica cu strigare pentru inchirierea suprafetei totale de  45,22 ha 
teren,in urmatoarea component: 
        Presedinte : Constantin Cristea, consilier local;                           
        Membrii :     Borcescu Neculai, consilier local; 
                             Racovanu Mariana – secretar general comuna ; 
              (2) Se constitulie comisia de soluționare a contestațiilor în 
următoarea componență: 
        Președinte: Jantia Alexandru, consilier local ; 
        Membrii:     Gavrilă Iancu, consilier local ; 
                            Poenaru Cornel, consilier local. 
Art. 4 : In aplicarea atributiilor ce le revin, membrii comisiilor constituite 
potrivit art. 3, vor proceda la organizarea si desfasurarea in conditii de 
legalitate a licitatiei publice cu strigare pentru inchirierea suprafetei totale 
de 45,22 ha teren . 
Art. 5 : (1)  Suma  minimă de la care se porneste  la licitatie  168,68 lei / 
ha . 
(2)  Pretul documentatiei de atribuire : 10  lei ; 
(3)  Taxa de participare la licitatie   300  lei  ; 
(4) Garantia de participare la licitatie (10%din chiria minima stabilita )  . 
(5) Pasul de licitatie ( 5% din chiria minima stabilita ) :    
Art. 6 (1) Data limita de inscriere la licitatie pentru inchirierea terenului in 
suprafata totala de 45,22 ha.  este de 16 aprilie, 2021 ora 10,00. 
(2) Sedinta publica de licitatie cu strigare pentru inchirierea terenului in 
suprafata totala de 332 ha  va avea loc in data de  22 aprilie 2021, ora 
10,00. 
Art. 7 : Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 7 (sapte) ani 
. 
Art. 8 : Mandatează pe viceprimarul comunei să încheie contractele de 
închiriere si să ducă la indeplinire prevederile prezentei hotarari . 
Art. 9 : Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare persoanelor si 
autoritatilor interesate. 

 
 
      Preşedinte de şedinţă,                      Contrasemnează, 
          Borcescu Neculai                                    Secretar general, 
                                                  Racovanu Mariana 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ziduri în şedinţa din data de 25.03.2021, cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin. (1)  din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu 
un număr de 12 voturi pentru,  0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din totalul de 13 consilieri în funcţie şi 12 prezenţi 
la şedinţă. 
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