
ROMANIA                                                       

JUDETUL CONSTANTA        

COMUNA OSTROV 

CONSILIUL LOCAL 

                                      

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a pajiştilor din domeniul privat al comunei 

Ostrov, a Referatului privind oportunitatea închirierii, a Regulamentului procedurii de licitatie, 

Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini împreuna cu nota justificativă privind alegerea 

criteriului de atribuire, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere 

- model cadru,  in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajiştii aflată in proprietatea 

privata a comunei Ostrov 

 

Consiliul Local al comuneiOstrov, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 27.03.2014 
Ţinând cont de: 

Expunerea de motive a d-lui Dragomir Niculae  - Primarul comunei Ostrov cu privire la 

aprobarea închirierii prin licitatie publica a pajiţtilor din domeniul privat al comunei Ostrov, a 

Referatului privind oportunitatea închirierii, a Regulamentului procedurii de licitatie, 

Documentatiei de atribuire, Caietului de sarcini împreuna cu nota justificativă privind alegerea 

criteriului de atribuire, cerintele minime de calificare ale ofertantilor, Contractului de inchiriere - 

model cadru,  in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pajiştii aflată in proprietatea privata 

a comunei   

• Referatul de specialitate al compartimentului Urbanism, Registru Agricol şi Cadastru din 

cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei ; 

• Avizul de legalitate al secretarului comunei ; 

• Avizele comisiilor de specialitate nr 1, 2 şi 3 ale Consiliului Local .  

• 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 ; 

In temeiul art.36, alin.(1 ),alin(2), lit.c si alin(5),Iit.a ,art.45,alin (3) si art 123 din Legea 

nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. - Se aproba oportunitatea inchirierii pajistilor proprietate privata a comunei , conform 

anexei nr. 1 - parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aproba inchirierea pajistilor proprietate privata a comunei  conform anexei nr. 2 - parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aproba Regulamentului procedurii de licitatie conform anexei nr. 3 - parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se stabileşte preţul de pornire al licitaţiei la 120 lei/ha/an şi pasul de supralicitare la 10 

lei/ha/an. 

Art. 5. Se aproba Documetatia de atribuire privind inchirierea pajistilor conform anexei nr. 4 - 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Se aproba Caietul de sarcini al închirierii şi nota justificativă privind alegerea criteriului de 

atribuire, cerintele minime de calificare ale ofertanţilor - conform anexei nr. 5 - parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

Art. 7. Se aproba Contractul de închiriere - model ,conform anexei nr. 6 - parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

Art. 8. Se stabileşte termenul de închiriere la 2 ani, cu posibilitatea de prelungire şi încărcătura 



minimă de 0,9 UVM/ha. 

Art. 9. Se împuterniceşte primarul comunei , domnul Dragomir Nicolae  , pentru desemnarea 

componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor. 

Art. 10. - Hotărârea intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, 

alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu 

modificările şi completările ulterioare, la:  

     - Instituţia Prefectului judeţul Constanţa; 

     - Primarul comunei ;  

     - Compartimentul Urbanism, Registru Agricol şi Cadastru; 
 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de  15  voturi, din totalul de 15 consilieri prezenti, 

din totalul de 15  consilieri in functie.. 
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