
CONSILIUL LOCAL PERIEŢI
Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,0349/525000

ROMANIA

HOTĂRÂRE
R efe rito r la; o rg a n iza re a , a d m in is tra re a  şi e x p lo a ta re a  

p a jiş tilo r p e rm an en te  p ro p rie ta te a  com unei P e r ie ţi, Ju d e ţu l O lt. 
A vând în vedere;

cererile crescătorilor de animale de pe raza comunei Perieţi, judeţul Olt; 
art. 9 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;
art. 36 alin. (1), alin. (2) Iit. c) raportate la cele ale alin. (5) lit. a) şi cele ale alin. (6) lit. a) 
punctul 18, combinate cu cele ale art. 120, art. 123, alin. (1) şi art. 124 şi art. 115 alin. (3) şi 
alin.(5) -  alin. (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;
prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică;
hotărârea nr. 19 din 23.06.2015 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului privat al comunei Perieţi, judeţul Olt;
art. 4, art. 1 alin. (1), art. 6, art. 8 din Normele 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013;
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel 
naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin Ordinul nr. 226/235/2003 al ministrului 
agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului administraţiei publice, modificată şi 
completată prin Ordinul ministerului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 210/2009 
şi nr. 541/2009,
Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de 
calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte;
Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şii Ministrului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de 
concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al 
comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor.
Hotărârea Consiliului Judeţean Olt cu privire la stabilirea preţului mediu/tona masă verde 
obţinută de pe pajişti;

In tem eiul art. 36 alin 1, coroborat cu art. 45 şi a rt.115, alin(1), lit. b) din 
Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată cu modificările 
şi com pletările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL PERIEŢI 
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă oportunitatea închirierii pajiştilor permanente, proprietatea privată a 
comunei, Ia cererea persoanelor fizice sau juridice, care au animale înscrise în Registrul Naţional al 
Exploataţiilor din comuna Perieţi, Judeţul Olt prin licitaţie publică.

(2) Procedura de închiriere a pajiştilor permanente, prin licitaţie publică se iniţiază după 
aprobarea Amenajamentului Pastoral.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică la:



Instituţia Prefectului Judeţului Olt; 
Primarul comunei Perieţi;
Se face publică prin afişare;

PR EŞED IN TE DE 
IO

Avizat pentru legalitate 
SEC R ETA R  

Ec. E lena O LTEA N U

NR_ £ _ /  29  fe b ru a rie  2 0 1 6 .

Adoptată cu 11 voturi pentru, 0 împotrivă şi 0 abţineri dintr-un total de 11 voturi valabil exprimate (11 
consilieri locali în funcţie) în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Perieţi, judeţul Olt


