ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOT4RARE
privind aprobatea inceturii contractului cle inchiriere a suprafetelor de pajisti
apartinand domeniului privot al comunei Brazi, inc:heiat intre
Comuna Brazi si domnul Mitache Vasile
Avdnd in vedere :
Solicitarea domnului Mitache Vasile. domiciliat in comuna Brazi. sat Ste.iaru, str. Iancu Jianu
nr.3. judetul Prahova., de incetare a Contractului nr.12.231din 07.05.20t0 priv:ind inchirierea
unor

suprafete de pajisti de pe raza satului Stejaru datorita faptului ca nu inai detine animale
in

exploatatie;

Referatul de aprobare al domnului prirnar al cornunei Brazi si Raportul de specialitate al
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primaruiui prin care
se propune
incetarea contractului de inchiriere incheiat cu domnul Mitache Vasile pentru suprafirta
t,rtaia de
0,4860 ha pasune. situata pe raza satului Stejaru;
Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34 2013 privind organizarea"
admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modiflcarea ii cornpletaiea
Legii
fondului funciar nr.l8/1991" cu modificarile si completarile ulteriozrre si prevederile Ftot[r6rii
Guvernului I 064 din I | .12.2013 privind aprobarea Normelor merodologice pentru aplicarea
prevederilor ordonanlei de urgentd a Guvernului nr.3412013 privind organiiarea,
adminisrrarea qi
exploatarea pajiqtilor permanente gi pentru modificarea gi completarea -Legii fondului
funciar nr"
l8ll99l, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul nr. 2261235 I 2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activit6tii de
imbunitdtire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si iung, cu modificarile
si
completarile ulterioare:
Amenajamentul Pastoral al comunei Brazi. judetul Prahova aprobat prin Hotararea
Consiliului Local Brazi nr.zl6 din 26 octombrie 2016:
Prevederile Contractului nr. 12.231 din 01.05.2019, cu privire la inchirierea supraf'etelor
de
pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazi^;udetul Prahova, punc"tul lX Inc:etorea
c:ontractului
- litera i);
Avand in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Brazi si avizu I secretaru I ui un itati i adrn in istrati v-teritoriale:
in temeiul art" 129 alin.(l), alin.(2) lit.c) si d). alin.(6) tit.a) si alin (7) tit.r). art.l39
alin'(3) lit'g) si art" 196 alin.(1) lit.a) din ordonanta de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind
Codul adminisrrativ,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prohova adopta prez,enta hotarare:

Art.l. Incepand cu dota prezentei hotarari, se oproba incetarea contractaiui de
inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul privatil
Brazi.judetul prahova
nr' 12.231 din 07.05.2019,incheiat intre Comuno Braxi, judetul"o*rn"i
Prohova, in c,ilitate de locator
si domnul Mitache Vosile din comuna Braz.i, sot Sijaru, str. Iancu Jiunu nr. 3,
,iudetul
Prahovo, in calitate de locatar.

ArL2

lncetarea contractului de inchiriere are loc la cererea domnului Mitache
faptul ca nu mai detine animale in exploatatie.

este motivata de

Vasile

si

Art" 3 La incetarsa contractului de inchiriere, domnului Mitache Vasile ii revine obligatia
predarii supraletelor de pajisti ce fac obiectul contractului de inchiriere
mentionat la art" l. in
conditii cel putin egale cu cele de la momentul incheierii contractului.

Art.4 Ptevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comune,i Brazi.
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din
cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea va fi comunicata persoanelor si au1oritatilor
interesate
prin grija secretarului general al unitati i administrativ-teritorlale.

INITIATOR,
PRIMAR,
LeonaS Radu

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMAR
Nr" 21.643 din 29.10.2019

REFERAT
de oprobare a proiectului cle hotarare privincl incetarea

suprafetelor

de

contractului de inchiriere a
paiisti apartinand domeniului privat al comunei Brazi, incheiot intre
Comuna Brazi si domnul Mitache Vasile

Prin Hotararea Consiliului Local Brazi nr.24 din 23 aprilie 2019
s-a aprobat inchirierea
unor suprafete de pajisti apartinand domeniului privat al comunei
Brazi, prin airibuire directa. in
condiliile prevederilor Legii nr. 28712009 privind Codul civil, republicari.
cu modifrcdrile
ulterioare, crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice
avand animalele inscrise in RNE
(Registrul national al exploatatiilor). membri ai colectiviutrii
locale sau care au sediul social pe
teritoriul comunei Brazi. pe loturi, proportional cu numarul de
animale detinute in exp[,catatie.
termenul de inchiriere fiind de 7 ani" incepand cu data semnarii
contractului de inchiriere.
Pentru men(inerea suprafelelor. punerea in valoare. folosirea
optim5 a pajigr.ilor gi
protec{ia mediului, contractele de inchiriere. au fost incheiate
cu asigurarea incdrcdturii optime
de animale, calculatd conform prevederilor regare in vigoare.
Astfel, domnului Mitache vasile din comun{Brazi, sat Stejaru,
str. Iancu Jianu nr.3,
judetul Prahova, i-a fost atribuita, inbazacontractului
de inchiriere nr. 12.231 ditr07.05,2019.
suprafata de 0,4860 ha pe raza satului Stejaru (Tarla 5g, parcela
299).
Domnul Mitache vasile a solicitat demararea procedurilor pentru
incetarea contractului
de.inchiriere a suprafetei de 0,4860 ha pasune situata pe razasatului
Stejaru, deoarece a vandut
animalele pe care le detinea in exploataiie.
In Contractul - cadru nr. 12.231 din 07,05 .201g, cu privire la inchirierea suprafbtelor
de
pajisti aflate in domeniul privat al comunei Brazljudetui prahova.
la punctul I-x Incetarea
contractului literai) se stipuleaza:
"IX. incetarea contractul ui
Prezentul contract de inchiriere inceteazd in urmdtoarele
situalil:
i) in cazul vanzarii animalelor cle catre locatar;"
Fata de cele mentionate mai sus, supun aprobarii consiliului
l<tcal proiectul de hotarare
privind oprobarea incetarii contractului ae inihiriere a suprufetelor
cte pajisti apartlinoncl
domeniului privat al comunei Brazi, incheiat inrre Comuna
Brazi si clomnul Mitache Lrasile
din comunu Brazi, sat srejoru, srr" Iancu Jianu nr.3, jucretur prohova.

PRIMAR,
LeonaS Radu

