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COMUNA STREJEŞTI
Consiliul Local
Nr.15/ 28.02.2018

HOTĂRARE
Privind : analizarea cererilor crescătorilor de animale depuse şi înregistrate la Primăria

Comunei Strejeşti pentru închirierea de pajişti comunale pentru anul 2018
Având în vedere :
- cererilor crescătorilor de animale depuse şi înregistrate în registrul special la Primăria Comunei
Strejeşti pentru închirierea de pajişti comunale;
- referatul secretarului U.A.T. nr. 1469/22.02.2018, privind analizarea cererilor crescătorilor de
animale depuse și înregistrate la Primăria Comunei Strejești pentru închirierea de pajiști
comunale petru anul 2018;
- Nota justificativă nr. 1839/26.03.2014, întocmită de compartimentul de secialitate al primăriei,
privind stabilirea capacității de pășunat, producția de masă verde/ha;
- Nota justificativă nr. 1477/22.02.2018 privind determinarea nivelului minim al chiriei/ha/an
pentru pajiștile comunale;
- prevederile H.C.L. nr. 10/31.03.2014 privind : stabilirea perioadei de depunere a cererilor
crescătorilor de animale pentru închirierea de pajiști comunale, modificată prin H.C.L. nr.
7/2018;
- prevederile art. 9 (2), (3) şi (4) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991 cu modificăril eşi completările ulterioare;
- prevederile art. 6 (3) şi (4) din H.G. nr. 1064/2013 privind Normele metodologice pentru
aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013 cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 din Ordinul nr. 544/2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale
pe hectar de pajişte;
- prevederile art. 36(5), lit.b) din Legea nr. 215 (r1) privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
- raportul compartimentului de sepecialitate nr. 1532/26.02.2018 privind : analizarea cererilor
crescătorilor de animale depuse şi înregistrate la Primăria Comunei Strejeşti pentru închirierea de
pajişti comunale pentru anul 2018;
- rapoartul comisilor de specialitate ale Consiliului Local Strejeşti; nr. 19/28.02.2018, privind :
analizarea cererilor crescătorilor de animale depuse şi înregistrate la Primăria Comunei Strejeşti
pentru închirierea de pajişti comunale pentru anul 2018;
În conformitate cu prevederile prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (r1), cu
modoficările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STREJEŞTI
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. (1) Se aprobă cererea doamnei Vasiloaica Cornelia crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 1,56 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua nr. 62, parcela 20/12 și parcela 20/11, sat Strejeștii de Sus, după cum urmează :
- 2 bovine (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 32/09.02.2018 și
listing RNE, cod exploatație RO1291750293) - 1,28 UMV/HA.
- 2 :1,28 = 1,56 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).

Art. 2. (1) Se aprobă cererea domnului Golumbeanu Marin crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 2,03 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 62, parcela 20/22, sat Strejeștii de Sus, după cum urmează :
- 1 bovină (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 29/09.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750157) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
- 1 ECVINĂ (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 29/09.02.2018 și
listing RNE, cod exploatație RO1291750157) - 1,28 UMV/HA
1 :1,28 = 0,78 ha.
- 1 bovină (vârsta între 6 luni și 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 29/09.02.2018 și
listing RNE, cod exploatație RO1291750157) - 2,14 UMV/HA.
1:2,14 = 0,47 ha
Total = 0,78 +0,78 + 0,47 = 2,03 ha
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.3(1) Se aprobă cererea doamnei Nițulescu Elena crescător de animale în cadrul colectivităţii
Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 0,78 ha pajişte comunală, situată în tarlaua 62, parcela
20/14, sat Strejeștii de Sus, după cum urmează :
1 bovină (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 18/09.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750282) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.4(1) Se aprobă cererea domnului Pană Mihai crescător de animale în cadrul colectivităţii
Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 0,78 ha pajişte comunală, situată în tarlaua 62, parcela
20/16, sat Strejeștii de Sus, după cum urmează :
- 1 bovină (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 17/09.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750311) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.5(1) Se aprobă cererea domnului Luculescu Lucian crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 1,56 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 62, parcela 21/6, sat Strejeștii de Sus, după cum urmează :
- 2 bovine (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 16/08.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750048) - 1,28 UMV/HA.
2 :1,28 = 1,56 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.6(1) Se aprobă cererea doamnei Dobre Bombonica Susana crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 2,81 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 34, parcela 32/4, sat Strejești, după cum urmează :
- 3 bovine (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 14/06.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291480017) - 1,28 UMV/HA.
3 :1,28 = 2,34 ha.

- 1 bovină (vârsta cuprinsă între 6 luni și 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr.
14/06.02.2018 și listing RNE, cod exploatație RO1291480017) - 2,14 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,47 ha.
Total : 2,34 + 0,47 = 2,81 ha
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.7(1) Se aprobă cererea domnului Mădularu Nistor crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 2,81 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 62, parcela 21/4 și parcela 21/5, Sat strejeștii de Sus, după cum urmează :
- 3 bovine (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 30/09.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750077) - 1,28 UMV/HA.
3 :1,28 = 2,34 ha.
- 1 bovină (vârsta cuprinsă între 6 luni și 2 ani de la data nașterii, conform adeverinței nr.
30/09.02.2018 și listing RNE, cod exploatație RO1291750077) – 2,14 UMV/ha
1: 2,14 = 0,47 ha
Total : 2,34 + 0,47 = 2,81 ha
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.8(1) Se aprobă cererea domnului Ivan Marin crescător de animale în cadrul colectivităţii
Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 1,56 ha pajişte comunală, situată în tarlaua 62, parcela
21/1,sat Strejeștii de Sus după cum urmează :
- 2 bovine (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 20/09.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750299) - 1,28 UMV/HA.
2 :1,28 = 1,56 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.9(1) Se aprobă cererea domnului Lovin Ion Narcis crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 1,56 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 62, parcela 21/2,sat Strejeștii de Sus după cum urmează :
- 1 bovină (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 22/09.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750540) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
- 1 ecvidee ( vârsta peste 6 luni de la data nașterii, conform adeverinței nr. 22/09.02.2018 și
listing RNE, cod exploatație RO1291750540) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.10(1) Se aprobă cererea domnului Ghiță Mircea crescător de animale în cadrul colectivităţii
Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 19,88 ha pajişte comunală, situată în tarlaua 106,
parcela 231/1, parcela 231/2, parcela 231/4, parcela 231/5, parcela 231/6, parcela 231/7, parcela
231/8, parcela 321/9, sat Colibași după cum urmează :
- 170 ovine (peste 4 luni de la data nașterii, conform adeverinței nr. 15/06.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291570024) - 8,55 UMV/HA.
170 :8,55 = 19,88 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.

(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.11(1) Se aprobă cererea domnului Ancuța Daniel Mihai crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 0,78 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 106, parcela 231/11,sat Colibași după cum urmează :
- 1 bovină (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 11/14.02.2018 și listing
RNE, cod exploatație RO1291750042) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art.12(1) Se aprobă cererea domnului Manda Petrișor crescător de animale în cadrul
colectivităţii Strejeşti, pentru închirirerea suprafaţei de 0,78 ha pajişte comunală, situată în
tarlaua 106, parcela 231/3, sat Colibași după cum urmează :
- 1 ecvideu (vârsta peste 2 ani de la data naşterii, conform adeverinței nr. 28/09.02.2018 și
adeverința nr. 423/15.02.2018 – OJR-Olt, cod exploatație RO1291570069) - 1,28 UMV/HA.
1 :1,28 = 0,78 ha.
(2) Perioada de închiriere este de 10 ani de la data semnării contractului de închiriere.
(3) Întrucât nu există și alte cereri pentru suprafața precizată la alin.(1), consiliul local aprobă
închirierea prin atribuire directă, potrivit procedurilor operaționale stabilite prin H.C.L. nr.
10/2014, art.2 (1).
Art. 13. Se aprobă preţul închirierii de pajişti comunale, în cunatum de 160 lei/ha/an.
Art.14. Se împuterniceşte domnul primar, Vizantie Constantin, să semneze contractul de
închiriere pentru suprafeţele de pajişti comunale.
Art.15.Împotriva măsurilor dispuse în prezenta hotărâre vă puteţi adresa instanţei de contencios
administrativ, în conformitate cu prevederile art. 7 şi 11 din Legea nr. 554/2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art. 16. Prezenta hotărârea se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Strejeşti;
- persoanelor nominalizate la art.1 – art.12.

Presedinte de sedinta,
Daviduică Ion

Avizat de legalitate,
Secretar
Neacșu Sorin

