
 

 

 JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                                                           
 ORAŞUL COSTEŞTI                                                                                                          
 CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI                                                                                              
 
 

              HOTĂRÂRE NR.22 
privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a suprafeței de 333,5 ha izlaz (pajiști) ce 

aparține domeniului public al orașului Costești, județul Argeș 

            Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în şedinţa extraordinară, în data              
de 13.05.2021; 

Având în vedere : 

-Referatul de aprobare prezentat de către primarul orașului Costești, județul Argeș înregistrat 

sub nr.11227/11.05.2021; 

-Raportul de specialitate înregistrat sub nr.11245/11.05.2021, întocmit de doamna Gruianu 

Rodica-consilier(inginer) compartiment cadastru, 

-Referatul de specialitate nr.11236/11.05.2021, întocmit de domnul consilier juridic Oprea 

Gheorghe Gabriel din cadrul compartimentului achiziții publice și dezvoltare locală; 

-Prevederile H.C.L. nr.71/23.12.2019, privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru 

suprafața de 333,5 ha pășune ce aparține domeniului public al orașului Costești; 

-Legea zootehniei nr.32/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;  
-prevederile Ordinul comun al MADR si MDRAP nr.407/2051/2013 pentru aprobarea 

contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul 

public/privat al comunelor, orașelor, respectiv municipiilor,cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.463 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si 

completările ulterioare ; 

-avizele comisiilor de specialitate; 

Ȋn temeiul dispozițiilor art.129 alin. (2), lit. “c”, alin.(6), art.139 alin.(3), lit. ”g” și art.196, alin.(l) 
lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ; 

 
          HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1.Se aprobă  închirierea, prin atribuire directă, a  suprafeței de 333,5 ha izlaz (pajiști),                  

ce aparține domeniului public al orașului Costești, județul Argeș, prezentată în anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotarâre. 

Art.2.Închirierea prin atribuire directă a suprafeței de 333,5 ha izlaz (pajiști) se face ȋn baza 
cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, avȃnd animale înscrise ȋn Registrul 
național al exploatațiilor (RNE), membrii ai colectivității locale, care au sediul/punctul de lucru                
sau domiciliul pe raza UAT orașul Costești, județul Argeș, respectiv pe raza județului Argeș, după 
caz, ȋn condițiile prevederilor Legii nr.287/2009, privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și Legii zootehniei nr.32/2019, cu modificările și completările ulterioare,  
proporțional cu efectivele de animale deținute ȋn exploatație și a documentației pentru atribuire 
directă, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu prețul                                
de 180 lei/ha /an (60 lei x 3tone/ha), pentru o perioada de 3 ani. 

Art.3.Se aprobă modelul contractului de închiriere a izlazurilor (pășunilor) aflate în 
proprietatea orașului Costești, județul Argeș, prezentat în anexa nr.3, la prezenta hotărȃre și care 
face parte integranta din aceasta. 

Art.4.(1)Se aprobă constituirea Comisiei de atribuire directă a suprafeței de 333,5 ha izlaz 
(pajiști) ce aparține domeniului public al orașului Costești și a comisiei de contestații  în următoarea 
componență  : 

-reprezentant primar  _______________- președinte ; 
-reprezentant primar _______________ - membru ; 
-reprezentant primar _______________  -membru ; 
-reprezentant consiliul local BADEA VASILE -membru : 
-reprezentant consiliul local  STROESCU MARIN -membru 
Se desemnează secretar comisie ______________.  



   Comisia de contestații: 
-reprezentant primar  _______________ - președinte ; 
-reprezentant primar _______________ - membru ; 
-reprezentant primar _______________  -membru ; 
-reprezentant consiliul local ZĂBAVĂ IONEL-ADRIAN -membru : 
-reprezentant consiliul local DRAGOMIRESCU MIHAI -membru 
Se desemnează secretar comisie ______________.  
(2)Completarea comisiilor susmenționate se va realiza prin dispoziție a primarului orașului 

Costești.  
Art.5.Primarul oraşului Costeşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
            Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica: 

-Instituţiei Prefectului –Județul Argeş; 
-Primarului oraşului Costeşti; 
-compartimentului juridic; 
-compartimentului dezvoltare locală și achiziții publice 
-Compartimentului Cadastru; 
-Compartimentului Buget-Contabilitate. 

 
                                                                                                                            

Dată astăzi:13.05.2021 
                                                                     contrasemnează secretar general oraş, 
                     Chiriţă Iuliana 
  
                 Preşedinte şedinţă, 
              DINCULESCU DANIEL-MARIAN 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


