ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com
H O T A R A R E A NR. 15
din 10. 03. 2022
privind : aprobarea organizarii licitatiei publice pentru concesionarea pasunii
proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati.
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 1139 din 04.03.2022.
Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta extraordinara din data de
10.03.2022.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi - primarul
comunei Foltesti, judetul Galati, inregistrata sub nr. 1140 din 04.03.2022 .
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 1141 din
04.03.2022.
Avand in vedere Avizul comisiilor de specialitate .
Analizand Planul de Amenajare Pastorala, comuna Foltesti, judetul Galati,
aprobat prin H.C.L. nr. 18 din 18.03.2016.
Avand in vedere prevederile H.C.L. nr. 6 din 20.01.2017 privind modificarea
anexei din H.C.L. nr. 29 din 21.11.2016 – insusirea inventarului bunurilor care
apartin domeniului public al comunei Foltesti, judetul Galati ;
Avand in vedere Hotararea nr. 320 din 21.12.2021 a Consiliului Judetean
Galati privind stabilirea pretului mediu/tona de masa verde obtinuta de pe pajisti,
pentru anul fiscal 2022.
Avand in vedere prevederile art.3 lit.b, art.6, art.9 alin.(1) si (3) din Ordonanţa
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 modificarile si compltarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art.6 din H.G. 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 ;

Avand in vedere dispozitiile Anexei nr. 1 din Ordinul comun nr. 407/2051 din
31 mai 2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a
suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor,
respectiv al municipiilor ;
Avand in vedere prevederile Ordinului comun nr. 226/235/2003 pentru
aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a
pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung
Avand in vedere prevederile Sectiunii a 3-a, art. 302 – 331 din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ ;
Avand in vedere prevederile art. 871 – 873 din Codul civil ;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.c si alin.(6) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
In baza art.196 alin.(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si completarile ulterioare .

HOTARASTE

:

Art.1. – Se aproba organizarea licitatiei publice pentru concesionarea pasunii
proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati .
Art.2. – Suprafetele de pasune sunt cuprinse in anexa nr. 1 care face parte
integranta din prezenta hotarare .
Ar.3. – Pretul minim de pornire a licitatiei va fi cel stabilit prin caietele de
sarcini si se compune din inmultirea pretului mediu/tona masa verde si volumul de
masa verde obtinuta de pe 1 ha de pasune, conform datelor stabilite in
amenajamentul pastoral .
Art.4. – Perioada de concesionare va fi de 7 ani cu posibilitatea prelungirii
pentru o perioada de timp egala cu jumatate din durata sa initiala prin simplul acord
de vointa al partilor.
Art.5. – Se aproba studiul de oportunitate privind concesionarea suprafetei de
pasune proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, conform anexei nr.
2 la prezenta hotarare.

Art.6. – Se aproba caietele de sarcini privind concesionarea pasunii proprietate
publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, conform anexelor nr. 3 - 6 la prezenta
hotarare.
Art.7. Se aproba documentatiile de atribuire privind concesionarea pasunii
proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, conform anexelor nr. 7 - 10
la prezenta hotarare.
Art.8. – Se aproba modelul cadru al contractului de concesiune a pasunii
proprietate publica a UAT Comuna Foltesti, judetul Galati, conform anexei nr. 11 la

prezenta hotarare, tinandu-se cont de prevederile cuprinse in Planul de Amenajare
Pastorala, al comunei Foltesti, judetul Galati .

Art.9. – Componenta comisiei de organizare si desfasurare a licitatiei va fi
stabilita prin dispozitia primarului comunei Foltesti, judetul Galati.
Art.10. - Se împuterniceşte Primarul comunei Folteşti să încheie şi să semneze
contractul de concesiune .
Art.11. - Prezenta hotarare abroga prevederile H.C.L. nr. 14 din 24.02.2022.
Art.12. - Prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului - judetul
Galati, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei Foltesti prin afisare, iar de
aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei, raspunde primarul comunei Foltesti.
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