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ROMÂNIA 
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSCĂEŢI 
Tel/Fax : 0245725825 

e-mail : prascaeti@yahoo.com 
 
 
                            HOTĂRÂRE 

privind aprobarea concesionării prin încredințare directă sau prin licitație publică a islazurilor 
comunale, proprietate publică a comunei Răscăeți 

 
 

Consiliul local al Comunei Răscăeți, judeţul Dâmboviţa, întrunit în ședința ordinară, din 
data de 27.05.2021, 

 
Având în vedere: 
 
- Raportul de specialitate comun, întocmit de către doamna Buibăr Cristina-Simina consilier 

achiziții publice, în cadrul Compartimentului contabilitate-achiziții din aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Răscăeți, având atribuții privind concesionarea domeniului public și de 
secretarul general al comunei; 

- Cererile crescătorilor de animale din comuna Răscăeți, depuse pentru 
concesionarea/închirierea islazului comunal, proprietate publică a comunei Răscăeți; 

- Prevederile art. 16 din Legea nr. 32/2019 – Legea zootehniei, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile art. 302 – 331 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.064/2013 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 și completările ulterioare; 

- Prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 544/2013 privind 
metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

- Prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile Cap. VI – Responsabilităţi pentru punerea în valoare a pajiştilor, pct. 1, 2 si 3 
– din Ordinul nr. 226/235/2003 – pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de 
îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în 
administrația publică; 

În temeiul art. 169 alin. (1), lit.a) și 197 alin. (1) din Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
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HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă sau prin licitație publică a 

islazului comunal, proprietate publică a comunei Răscăeți.  
Art. 2.  Se aprobă Studiul de oportunitate privind concesionarea prin încredințare directă 

sau prin licitație publică a islazului comunal, proprietate publică a comunei Răscăeți, conform 
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3.  Se aprobă Documentația de atribuire privind concesionarea prin încredințare directă 
sau prin licitație publică a islazului comunal, proprietate publică a comunei Răscăeți, conform 
Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Aceasta poate fi achiziționată de la sediul concedentului la prețul 
de 100 de lei. 

Art. 4. Durata concesionării este de 7 ani începând de la data semnării contractului de 
concesiune şi poate fi prelungită prin simplul acord de voință al părților, pe o perioadă egală cu cel 
mult jumătate din durata sa inițială. 
 Art. 5. În cazul în care pe suprafață de pășune se vor aproba lucrări de interes local sau 
național, sau se dispune punerea în posesie a persoanelor îndreptățite conform Legilor fondului 
funciar, în afara perioadei de pășunat, contractele de concesiune privind suprafețele de pășune 
necesare realizării investiției sau reconstituirii dreptului de proprietate încetează de drept de la data 
comunicării clauzelor de încetare, sau se diminuează suprafața pășunabilă prin act adițional la 
contractul de concesiune. Dacă data aprobării investiției sau a punerii în posesie este în interiorul 
perioadei de pășunat, încetarea concesiunii sau diminuarea suprafeței pășunabile, se va face la 
sfârșitul perioadei de pășunat din anul respectiv.  

Art. 6. Se aprobă cuantumul minim al redevenței de la care porneşte concesionarea prin 
încredințare directă sau prin licitație publică a islazului comunal, proprietate publică a comunei 
Răscăeți, de la suma de 214 lei/ha/an. 

Art. 7. Se mandatează primarul comunei Răscăeți să încheie contractul de concesionare cu 
câştigătorul licitaţiei publice/beneficiarul încredințării directe de pe fiecare trup de pășune în parte. 

Art.8. Se aprobă modelul contractului de concesionare conform Anexei nr. 3 la prezenta 
hotărâre.  

Art. 9. Cu ducerea la îndeplinire se obligă primarul comunei prin comisia pe care o va 
nominaliza, iar înștiințarea va fi făcută de secretarul general al comunei. 

 
 
   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
    CONSILIER, 
         Emil CIOCMATĂ 
                                  
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
             Secretar general, 
          Marcu Maria-Nicoleta 

 
 
 
 
Nr. 29 
Adoptată la Răscăeți 
Astăzi, 27.05.2021 


