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Judeţul Argeş
Consiliul Local Țițești

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști aparținând
domeniului public al comunei Țițești
Consiliul Local al comunei Țițești, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere :
-referatul de aprobare a proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei
Țițești
-raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul Agricol
-vizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Țițești
- prevederile art. 302 - 330 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
-O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
-H.G. nr. 1064 / 2013 prv. aprobarea Normelor metodologice pt. aplicarea
prevederilor OUG nr. 34/2013 prv. organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, modificată si completată prin H.G. nr. 78/2015;
-Ordinul M.A.D.R. nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii
optime de animale pe hectar de pajişte;
-Ordinul M.A.D.R. NR. 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;
-Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.318/15.12.2021 privind aprobarea
prețurilor medii la principalele produse agricole, în vederea evaluării arendei pe
anul 2022,
În temeiul art.196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă concesionarea, prin licitație publică, a unor suprafețe de
pajiști aparținând domeniului public al comunei Țițești, prezentate în anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea prin licitație
publică a unor suprafețe de pajiști menționate la art. 1, conform anexei nr. 2 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Documentația de atribuire pentru concesionare prin licitație
publică, a unor suprafețe de pajiști, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Art.4. Se aprobă ca durata concesionării să fie de 7 ani cu posibilitatea
prelungirii, prin act aditional, în condițiile legii.
Art.5.Nivelul minim al redevenței care reprezintă și prețul de pornire la
licitatie este de:
- 420 lei/ha/an în satul Bucșenești-Lotași
- 480 lei /ha/an în satele Valea Stânii și Valea Mănăstirii
Art.6. (1) Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
comunei Țițești și supleanții pentru fiecare dintre acestia în Comisia de evaluare
pentru derularea procedurii de concesionare, după cum urmează:
1.
- Dl consilier Tița Mădălin - membru
- Dl consilier Bălan Constantin Viorel - supleant
2.
- Dna consilier Deaconu Virgilia - membru
- Dl consilier Buzatu Aurelian - supleant
(2) Comisia de evaluare va fi compusă dintr-un numar impar de membrii,
care nu poate fi mai mic de 5 si va fi stabilita prin Dispoziție a Primarului comunei
Țițești in conformitate cu art. 317 alin. 3, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ.
Art.7. Se împuternicește primarul comunei Țițești, să ia toate măsurile legale
și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Țițești, în vederea
îndeplinirii procedurilor de concesiune și pentru semnarea contractului de
concesiune.
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Țițești, Compartimentul Achiziții publice și
Compartimentul Agricol.
Art.9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul
Primăriei Țițești și va fi comunicată Primarului Comunei Țițești, persoanelor
interesate și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului
de legalitate.
Președinte de ședință,
Buzatu Aurelian

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General,
Poștaliu Adriana

Nr.8 adoptată în ședința ordinară din data de 31.01.2022 cu un număr de 15 voturi
”pentru” din 15 consilieri în funcție

