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HOTARARE 
privind concesionarea prin atribuire directa unor suprafeţe de păşune către Asociaţia 

Crescatorilor de Animale “TARGOREANU”, din comuna Tirgsoru Vechi , judetul Prahova 
 
 

 
Avand in vedere: 
Cererea nr. 2542 din 26.03.2013  prin care Asociatia Crescatorilor de Animale 

“TÂRGOREANU“  solicita concesionarea unor suprafeţe de păşune de pe raza comunei 
Tirgsoru Vechi, judetul Prahova; 

Expunerea de motive la proiectul de hotarare initiat de dl. Balaban Mihai –consilier 
local, inregistrata sub nr. 2543/27.03.2013 si raportul compartimentului de specialitate inregistrat 
sub nr. 2544 din 27.03.2013; 

In conformitate cu prevederile HCL nr. 33/2006 privind bunurile ce apartin domeniului 
privat al comunei Tirgsoru Vechi; 

In baza prevederilor art. 14, alin. 1, respectiv art. 15, alin. 2, art.16 si art.17 din Legea nr. 
214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor; 

In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 
contractelor de concesiune de servicii aprobata cu modificarile si completari prin Legea nr. 
33712009, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

In conformitate cu prevederile Ordinului comun 541-210/2009 - a Ministrului 
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si a Ministrului Admnistratiei si Internelor pentru 
modificarea si completarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare 
a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung, aprobata prin Ordinul Ministrului 
Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si a Ministrului Admnistratiei Publice nr. 226/235/2003; 

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c) coroborat cu alin. 5, lit. b),  respectiv  art. 45, alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
 
Consiliul local al comunei Tirgsoru Vechi , judetul Prahova, adopta prezenta 

hotarare: 
 
Art. 1 – 1) Se aprobă concesionarea prin atribuire directa către Asociaţia Crescătorilor 

de Animale TÂRGOREANU a suprafetei de 71,94 ha  - teren pașune care face parte din 
domeniul privat al Comunei Tîrgșoru Vechi, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 2) Concesiunea se aproba pentru o durata de 5 ani, cu drept de prelungire pentru o 
perioada de inca 5 ani, redeventa anuala fiind de 20 lei/ha. 

Art. 2 –  Se aproba modelul contractului de concesiune ce se va încheia cu Asociaţia 
Crescătorilor de Animale TÂRGOREANU conform anexei nr. 2 la prezenta. 

Lucrările de întreţinere a pajiştii comunale concesionate, precum şi a utilităţilor 
zoopastorale se vor efectua de către Asociaţia Crescătorilor de Animale TÂRGOREANU, cu 
asigurarea respectării condiţiilor şi nivelurilor impuse de legislaţia specifică în această materie. 

Art. 3. - Se aproba Studiul de oportunitate, conform anexei nr. 3, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 



Art. 4. - Se aproba Caietul de sarcini, conform anexei nr. 4, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art. 5 – În cazul în care Asociaţia Crescătorilor de Animale TÂRGOREANU  vinde 
animalele, redevenţa ce va fi prevăzută în contractul de concesiune se va plăti pe întregul an, cu 
dreptul de a fi înlocuite cu alte animale din aceeaşi specie. În caz de moarte a animalelor, 
redevenţa se va încasa numai pentru timpul cât animalele au păşunat. 

Art. 6 – Asociaţia Crescătorilor de Animale TÂRGOREANU va permite păşunatul pe 
păşunea comunală pentru toate animalele aparţinând crescătorilor de animale cu domiciliul în 
comuna Tîrgșoru Vechi, aflate în evidenţele Registrului Agricol. 

 Art. 7 –  1) Suprafeţele de păşune ce fac obiectul prezentei hotărâri vor fi folosite şi 
exploatate în baza unor amenajamente pastorale întocmite de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii. 

                 2) Costurile pentru realizarea amenajamentului se suportă de către   Asociaţia 
Crescătorilor de Animale TÂRGOREANU  care foloseşte păşunea în baza contractului de 
concesiune. 

Art. 8 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
H.C.L. nr. 29/25.05.2011. 

Art. 9 – Domnul Dragan Nicolae – Primarul Comunei Tîrgșoru Vechi,  este  
împuternicit să semneze contractul de concesiune încheiat cu respectarea prezentei hotărâri.  

Art. 10 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul 
Primăriei Comunei Tîrgșoru Vechi şi pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro.  

Art. 11 –Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza primarul 
comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova  iar cu aducerea la cunostinta publica a prevederilor 
prezentei se insarcineaza secretarul comunei Tirgsoru Vechi. 

 
 
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA,  
                 Patran Nicolae 
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