
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea pajiştilor permanente aflate în proprietate privată a comunei Cornu 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

         având în vedere temeiurile juridice respectiv prevederile:  

a) art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. 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; 

b) art.3 lit.d), art.5 alin.(1), art.9 alin.(2), alin.(3),alin.(4) și alin.(73) 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 modificările şi completările ulterioare; 

c) 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, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

d) 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, 

e) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 544/2013 privind metodologia de 

calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte; 

f) Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.12/28.03.2017, privind aprobarea proiectului de 

Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri), 

h) Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr.42/27.04.2017, privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente proprietate private a comunei Cornu, modificată prin 

Consiliului Local al comunei Cornu nr.49/27.06.2017, 

 

           luând act de : 

a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr.1710/22.02.2018; 

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Cornu, înregistrat sub nr. 1711/22.02.2018; 

c)raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Local; 

   

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. – Se aprobă închirierea suprafețelor de pajişti disponibile, aflate în proprietatea 

privată a comunei Cornu prin atribuire directă, crescătorilor de animale membrii ai colectivității 

locale Cornu care au depus cereri, proporțional cu efectivele de animale înregistrate în RNE 

deținute în exploatații. 

Art. 2. – (1) Disponibilul de pajişti pentru anul 2018, capacitatea de păşunat şi preţul 

minim de închiriere sunt cele prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Repartizarea păşunilor către fiecare crescător de animale care încheie 



  

contract de închiriere, pe categorii de animale şi zone de păşunat, se face ţinându-se seama de 

prevederile prezentei hotărâri, numai după prezentarea actelor doveditoare privind înregistrarea 

animalelor în RNE şi în Registrul agricol al comunei.  

(3) Păşunea se va repartiza în ordinea depunerii cererilor, ţinându-se seama 

de numărul cererilor care îndeplinesc condiţiile stabilite de lege şi de prezenta hotărâre, precum 

şi de suprafeţele de păşune disponibile pentru fiecare categorie de animale.  

(4) Contractele se încheie şi semnează de către primarul comunei Cornu şi 

fiecare crescător de animale sau împuternicit al unor grupuri de crescători de animale. 

(5)  Perioada de păşunat stabilită conform amenajamentului pastoral este de 

6 luni, de la 1 mai la 31 octombrie. 

                  

Art.3. – Comisia constituită pri art.4 din Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Cornu nr.42/22.04.2017 răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 și 2 din prezenta 

hotărâre.    

  

                   Art.4. – (1) Pentru închirierea stânei din izlazul Ghimileică se stabilesc următoarele 

măsuri: 

a) efectuarea de măsurători pentru înscrierea construcției în cartea funciară a comunei Cornu; 

b) efectuarea unei evaluări de către evaluator atestat ANEVAR  în vederea stabilirii prețului de 

închiriere a construcției. 

(2) Procedura de închiriere se va stabili prin hotărâre a Consiliului Local. 

 

      Art.5. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe 

site-ul Primariei comunei wwwprimariacornu.ro  şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 

-Viceprimarul UAT Cornu, domnul Nicolae SAVU, 

-Director executiv, doamna Alina NISTORICĂ, 

-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

Iulian VOICA 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                         SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                         Daniela IANCU 

 

 

 

Cornu, 27 februarie 2018 

Nr. 18 
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Anexa la HCL nr.___/___2018 
 

 

 

SUPRAFEŢE DE PAJIŞTE  

DISPONIBILE PENTRU ÎNCHIRIERE ÎN ANUL 2018 

CAPACITATEA DE PĂȘUNAT 

PREŢUL DE ÎNCHIRIERE 

 

 

 
NR 

CRT 

TRUPUL DE 

PAJIŞTE 

SUPRAFAŢA 

UTILĂ A 

PĂŞUNII 

conform 

amenajament 

pastoral 

-HA- 

Capacitatea 

de pășunat 

încărcare cu 

UVM conform 

amenjament 

pastoral 

Suprafața 

de pajiște 

închiriată 

în anul 

2017 

 

-HA- 

suprafața 

disponibilă 

de închiriat  

2018 

 -HA- 

capacitatea 

de pășunat 

încărcare cu 

UVM conform 

amenjament 

pastoral  

Preţ 

minim de 

închiriere   

lei/ha/an 

Preţ 

închiriere 

pe UVM 

1 LACŞOARE 10,8438 7,31 UVM 0 10,8438 7,31 UVM 50 30 lei/ 

cap.bovină, 

respectiv, 

5 lei 

cap./ovină 

sau 

caprină 

2 MISLEANU 28,5839 20,86 UVM 28,5839 0 - 50 

3 GHIMILEICĂ 7,3992 4,14 UVM 0 7,3992 4,14 UVM 50 

4 VĂTĂŞOAIA 9,6370 5,87 UVM 9,6370 0 - 50 

5 COCOŞATUL 41,8504 25,52 UVM 41,8504 0 - 50 

6 SINOIU 4,8364 2,41 UVM 0 4,8364 2,41 UVM 50 

  103,1507  85,4705 17,6802   

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 

 

 

  CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                         SECRETARUL COMUNEI , 

                                                                                                                         Daniela IANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


