
RO MÂNIA 

R 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TISĂU 

Sat Izvoru, nr.6, comuna Tisău 
Telefon/Fax : 0238/797560 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din proprietatea privata a 
comunei Tisău, a Studiului de oportunitate privind inchirierea, aprobarea 

Regulamentului procedurii de licitaţie, Documentaţiei de atribuire, Caietului de 
sarcini, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor, Contractului de închiriere -
model cadru, în vederea atribuirii contractelor de închiriere a pajistilor, aflate în 

proprietatea privată a comunei Tisău 

Consiliul Local al Comunei Tisău, judeţul Buzău, întn1.nit în şedinţă de 

lucn1. 
Având în vedere: 

- art.120 alin.(l), art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României , republicată;
- -prevederile art.4 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199 / 1997;
- art.20-21 din Legea-cadru a descentralizării nr.195/2006, cu modificările şi

compleările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea

pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar
nr. 18 / 1991;

- prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire si exploatare a pajistilor la nivel naţional, pe
termen mediu si lung;

- prevederile Ordinului 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;

- prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al incarcaturii
optime de animale pe hectar de pajiste;

- Hotararea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 privind organizarea, admninistrarea si
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii
fondului funciar nr.18/1991;

- Având în vedere Hotărârea Consiliului local Tisau nr.13 din 28.02.2018 privind
aprobare Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe
teritoriul administrativ ;il comunei Tisau, judetul Buzau;

- Hotararea Consili;uh.:ii �Judţtean Buzau nr. 220 din 17.12.2020 privind stabilirea
valorii masei verzi ·pe✓�ctaip�ji13;te pentru anul 2021 la nivelul judetului Buzau;

- Referatul de/ aofo1i?El-Te al,' 'primarului comunei Tisău a primarului comunei
Tisău, înregistrata:Ja.tir./2340:91in \ \04.2021;' : :: . 



raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr.2363 din 14.04.2021; Avizele favorabile ale comisiilor pe cele trei domenii de activitate din cadrul consiliului local Tisău, respectiv: a) Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, aparareaordinei şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;b) Comisia pentru programe de dezvoltare economica - sociala, buget finante,administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodariecomunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism;c) Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, activitati social - culturale, culte,munca si protectie sociala si protectie copii, tineret si sport.Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativăpentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completărileulterioare,Constatând că sunt îndeplinite cerinţele cuprinse în art.136, alin.(8) din OUGnr.57 /2019;În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art.139 alin. (3) lit. g), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ, 
HOTĂRĂŞTE, 

Art. 1 Se aproba închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Tisău, conform anexei nr.2 - parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă Studiul de oportunitate privind închirierea pajistilor proprietate privată a comunei Tisău, conform anexei nr.1 - parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă Regulamentul procedurii de licitaţie publică conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre . Art. 4 Se aproba Caietul de sarcini al închirierii, cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor - conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5 Se aproba Documentatia de atribuire privind închirierea pajistilor, conform anexei nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 6 Se stabileste suma minimă de pornire la licitaţie de 233 lei/ha/lună. Art. 7 Termenul de închiriere este de maxim 1 O ani. Art. 8 Primarul comunei Tisău, prin comisiile de evaluare a ofertelor, va duce la îndeplinire prevederile acesteia. Art. 9 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă publică şi va comunica autorităţilor interesate prezenta hotărâre. 
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Această hotărâre a fost ado;i�'.tă. :de __ �Co��iliul loci al :munei Tisău în sedinţa ordinara din data de 29 aprilie 2021 cu respectarea prevederilor art.139 alin.1), 2) sau 3) din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrativ, rep., cu un număr de ]2_ voturi pentru__Labţineri şi_Q_voturi împotrivă, din numărul total de � consilieri în funcţie şi _d consilieri prezenţi la sedinţă. 
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